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1) ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
 
 
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развојсваког 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 иинформатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост уживот 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 саопштавањаинформација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и информационо-
комуникационих 
технологија; 
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања ивештина у даљем образовању и свакодневном животу; 
6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење иобразовање током целог живота; 
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања иизражавања свог мишљења; 
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљегобразовања 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 важностисопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 
способности; 
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе иживотне 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 удемократски уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и 
грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личнеодговорности; 
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног инационалног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави 
Србији, 
поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културесрпског народа, националних мањина и етничких заједница, других 
народа, развијањемултикултурализма, поштовање и очување националног и светског културног наслеђа; 
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне иузрасне 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 идруштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују; 
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односнона 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 финансијскомдомену; 
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, узпоказивање одговорности према свом животу, животу других и животној 
средини; 
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да ихкористе 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 критичкои креативно мишљење и релевантна знања; 
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос премасеби 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 даактивно 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 способнида сарађују са њиховим припадницима; 
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе,организације и заједнице. 
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2) НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ ФОНД ЧАСОВА 

  НЕДЕЉНИ ГОДИШЊИ 

ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

Српски језик 5 180 

Страни језик 2 72 

Математика  5 180 

Природа и друштво 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 

Час одељенског старешине 1 36 

Екскурзије, настава у природи 1 – 10 дана годишње 

Укупно  4 144 

Укупно 26 956 

Једнодневна екскурзија и настава у природи у трајању од 7 до 10 дана ће се реализовати у зависности од интересовања ученика. 

Школски програм се остварује на српском језику. 
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3) ПРОГРАМ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА СА НАЧИНИМА И ПОСТУПЦИМА ЗА ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци наставе српског језика 
Циљ наставе српског језика јесте 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 
o развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија; 
o основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика; 
o поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика; 
o развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и 

стилског израза; 
o развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности 
o увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког) 
o оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних 

жанрова; 
o упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу; 
o поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста. 
Оперативни задаци у трећем разреду 
 овладавање техником читања и писања на оба писма; 
 савладавање просте реченице (појам, главни делови); 
 стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 
 постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске 

карактеристике); 
 овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма (препричавање, причање, описивање, извештавање); 
 постепено упознавање методологије израде писменог састава. 
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Садржаји 

програма 

Бр

ој 

час

ов

а 

Активности ученика 

у образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци  садржаја програма 

Књижевност : 

- лирика 

- епика 

- драма 

105 

- слушање 

- читање текстова 

- активно      

  учествовање у 

  причању 

- рецитовање 

- драматизација 

 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- дијалошка 

- текстуална 

- илустративна 

- учење путем открића 

- 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 систематично оспособљавање ученика 

за лигичко схватање и критичко процењивање текста 

- развијање потребе за књигом,способности да се 

њоме самостално служи    

Језик 

- граматика 

- правопис 

34 

- активно слушање 

- састављање речени 

  ца 

- именује и чита сло- 

  ва латинице 

- писање по киктату 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

- дијалошка 

- текстуална 

- демонстративна 

- кооперативна  

- игра 

- интерактивна 

- поступно и систематично упознавање граматике и 

правописа српског језика 

- упознавање језичких појава и појмова, овладавање 

нормативном граматиком и стилким могућностима 

српског језика 
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Језичка култура 41 

- слушање 

- посматрање 

- упоређивање и ма- 

  нипулисање слика- 

  ма 

-активно учествује у  

 причању 

- посматра слике и  

  склапа причу 

- описује на основу  

  онога што је видео, 

  осетио,доживео 

- пише састав 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстицање 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

- дијалошка 

- стрип 

- амбијентална 

- посматрачка 

- развијање смисла и способности за правилно, 

течно,економично и уверљиво, усмено и писмено 

изражавање;богаћење речника,језичког и слилског 

израза 

- оспособљавање за успешно служење књижевним 

језиком у различитим видовима његове усмене и 

писмене употребе и у различитим комуникативним 

ситуацијама   

( улога говорника, слушаоца, саговорника ) 

 

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 

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 

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 
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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. 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 
 

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; 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 
 

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 
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 

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 

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, 
добро обликованим реченицама; 
користи разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и сложене 
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приликом писања личних имена, 
назива места (једночланих), назива 
школе 
1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним 
реченицама једноставне структуре 
 

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...) 
 

4. ГРАМАТИКА И 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

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,запове
дне) и по 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.2.4.1. 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.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 
 

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 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 

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 

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 
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уметничком тексту 
 

дијалога 
1СЈ.2.5.7. разуме фигуративну употрбу језика у 
књижевноуметничком тексту 

 

Начин остваривања програма ( методе и технике):  

Књижевност 
 Укинута је неприродна и непотребна подела на домаћу и школску лектиру, па тако извори за обраду текстова из лектире, поред читанки, 
постају књиге, лектире за одређен узраст и сва остала приступачна литература. 
 

Понуђени текстови прилагођавају се конкретним наставним потребама али је учитељ обавезан и на слободан избор из наше народне 
усмене књижевности према програмским захтевима. 

 
Читање текста – поступно и функционално усвајање ваљаног читања наглас које у себи садржи неке од важнијих чинилаца логичког 

читања (изговор, јачина гласа, паузирање, интонационо прилагођавање). 
Изражајно читање текста негује се систематски, вежбања у изражајном читању изводе се плански и уз солидно наставниково и 

ученичко припремање. 
 
Тумачење текста – текст је темељни програмски садржај који има водећу и интеграциону наставну улогу јер око себе окупља и 

групише одговарајуће садржаје и из осталих предметних подручја. Тумачење текста се заснива на његовом читању, доживљавању и 
разумевању. При томе је квалитет схватања порука и непосредно условљен квалитетом читања. Ученици ће се на систематски и ваљан начин 
подстицати и на укључивање у библиотеку (школске, месне). 

 
Читање у себи је најпродуктивнији облик стицања знања и увек је усмерено и истраживачко; свакодневно се ученици оспособљавају за 

стицање информација и учење. 
 
Изражајно казивање напамет научених текстова и одломака у прози и стиху значајан је облик рада у развијању говорне културе 

ученика. Успех изражајног казивања знатно зависи од начина учења и логичког усвајања текста. 
 

Језик (граматика, правопис) 
 

Ученици се оспособљавају за правилну усмену и писмену комуникацију стандардним српским језиком. Основни програмски захтев у 
настави граматике је да се ученицима језик представи и тумачи као систем. Граматички садржаји изучавају се поступно и селективно у складу 
са узрастом ученика. Поступност се обезбеђује самим избором и распоредом наставних садржаја, а конкретизација нивоа обраде назначена је 
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описно формулисаним захтевима: запажање, усвајање, појам, препознавање, разликовање, информативно, употреба, обнављање, 
систематизација и другим. 

 
Правопис се савлађује путем систематских вежбања, елементарних и сложених, које се организују често, разноврсно и различитим 

облицима писмених вежби. 
 
Обрада нових наставних (програмских) јединица подразумева примену следећих методичких радњи: 

- коришћење погодног полазног текста 
- коришћење исказа говорних ситуација, 
- доживљавање и схватање текста у целини и појединостима, 
- утврђивање и обнављање познатих језичких појмова и појава, 
- уочавање примера језичких појава у тексту, 
- сазнавање битних својстава језичке појаве (облика, значења, функције, промена), 
- препознавање, објашњавање и примена градива у новим околностима, 
- утврђивање, обнављање и примена стеченог знања и умења. 

 
Језичка култура 
 

Богаћење ученичке језичке културе је једна од примарних методичких обавеза. 
 
Описивање  као програмски захтев, остварује се и усваја као знање и умење применом оних облика који ће ефикасним, економичним и 

функционалним поступањем у наставним околностима ученичку и језичку културу учунити поузданом и трајном (говорне, писмене вежбе, 
писмени радови, изражајно казивање уметничких описних текстова, аутодиктат).  

 
Основни облици усменог и писменог изражавања представљају темељне програмске садржаје за стицање, усавршавање и неговање 

ваљане и поуздане језичке културе. 
 
Препричавање разноврсних садржаја представља најједноставнији начин ученичког језичког испољавања. Препричавају се они 

садржаји који су птретходно протумачени/анализирани или о којима се са ученицима водио макар приступни разговор. 
 
Причање је сложенији облик  језичког изражавања и углавном је репродуковање прочитаног, одслушаног или виђеног садржаја. 

Препричавање је осмишљено повезивање са сродним садржајима из осталих предметних подручја (читање и тумачење текста). 
 
Усмена и писмена вежбања су допуна основних облика језичког изражавања. Свака од планираних вежби остварује се у оном 

наставном контексту у коме се јавља потреба за функционалним усвајањем дате језичке појаве или утврђивања, обнављања или 
систематизовања знања и примене тих знања у конкретној  језичкој ситуацији. 
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МАТЕМАТИКА 

Циљ и задаци наставе математике 

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 развоју личности ученика. 

ЗАДАЦИ 

o да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и 

свакодневном животу; 

o 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; 

o да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и апстрактног мишљења; 

o да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у посматрању и изучавању природних појава; 

o да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику; 

Оперативни задаци у трећем разреду 

Ученици требају да: 

 савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

 упознају римске цифре (I,V,X,L,D,M) и принцип читања и писања бројева помоћу њих; 

 успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

 упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

 упознају зависност резултата од компонената операције; 

 знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

 умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција; 

 знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова; 

 знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 

 упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10; 

 успешно решавају текстуалне задатке; 

 формирају представе о правој и полуправој; 

 уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 

 знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 

 стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 

 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време (година и век). 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно-

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Блок бројева до 1000 147 

- сабирање и 

одузи- 

  мање до 100 

- множење и 

дељење 

- меморисање 

- примењивање 

сте- 

  чених знања 

- решавање 

проблема 

- запажање 

- уочавање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља  проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

- демонстративна 

- интерактивна 

- истраживачка 

- илустративна 

- игра 

- да савладају читање, писање и 

упоређивање природних бројева до 1000 

- упознају римске цифре и принцип читања 

и писања бројева помоћу њих 

- успешно обављају све четири рачунске 

операције до 1000 

- упозната својства операција користе за 

рационалније ( лакше) рачунање 

- упознају зависност резултата од 

компонената операције 

- знају да израчунају вредност бројевног 

израза са највише 3 рачунске операције 

- умеју да прочитају и запишу помоћу слова 

својства рачунских операција 

- решавају једноставније једначине 

- упознају и правилно записују разломке 

- успешно решавају текстуалне задатке 

Геометријски објекти 

и њихови међусобни 

односи 

24 

- посматрање 

- уочавање 

- именовање 

- упоређивање 

- разликовање 

- примена 

стечених 

  знања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

- демонстративна 

- интерактивна 

- игра 

- илустративна 

- формирају представе о правој и 

полуправој 

- уочавају и цртају прав, оштар и туп угао 

- цртају паралелне и нормалне праве, 

квадрат, правоугаоник, троугао и кружницу 

( помоћу лењира, троугаоника и шестрара 

- стичу представе о подударности фигура ( 

преко модела и цртања ) 

- знају да одреде обим правоугаоника, 

квадрата и троугла  
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повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

Мерење и мере 9 

- упоређивање 

- мерење 

- прављење 

модела 

- примена 

стечених 

  знања 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

-подстиче на 

логично мишљење 

-развија 

кооперативност 

- експериментална 

- демонстративна 

- игра 

- интерактивна 

- упознају мерење масе тела и запремине 

течности 

- упознају нове јединице за време ( година, 

век)  
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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 
1МА.2.3.1. уме да препозна разломак b

a

 ( 
b≤10, a< b) када је графички приказан на 

1МА.3.3.1. уме да прочита, формално 
запише и графички прикаже разломак 
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његов графички приказ 
1МА.1.3.2. уме да израчуна половину, 
четвртину и десетину неке целине 
 

фигури подељеној на b делова 
1МА.2.3..2. уме да израчуна n-ти део неке 
целине и обрнуто, упоређује разломке 

облика  n

1

( n<10) 
 

b

a

( b≤10, a< b) 

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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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

 Бројеви до 1000 

- поступно упознавање бројева природног низа и броја нула; 
- издвајање погодних природних и дидактички припремљених ситуација које дају значење операцијама и бројевима уз стицање 

непроменљивости резултата; 
- благовремено изучавање својстава операција и веза између њих; 
- обрада бројевних израза упоредо са увежбавањем рачунских операција; 
- текстуално записане задатке приказују бројевним изразима, речима исказују бројевне изразе, односно, читају; 
- сналажење у редоследу рачунских операција и схватање значаја заграда у рачунским операцијама; 
- вежбање текстуалних задатака, уочавање одговарајуће математичке релације – математичку апстракцију примењују у одговарајућим 

животним односима; 
 

 Геометријски садржаји 

- пограм у области геометрије састоји се на инсистирању геометријских облика, геометрији мерења (мерење дужи, површи, тела); 
- повезивање геометријског градива са другим садржајима наставе математике; 
- организовано посматрање и експеримент – ученици се навикавају да посматрају, експериментишу и расуђивањем откривају 

геометријске чињенице; 
 

 Мерење и мере 

 Остварују се кроз: 

- показивање и увежбавање на примерима претварања јединица у мање и веће; 
- благовремено увођење метарског система мера; 
- оспособљавање за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама. 
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ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Циљ и задаци наставе природа и друштво 

ЦИЉ наставе је да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено спознају и граде 

ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице. Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, 

формира основне појмове и постепено гради 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 као природно и друштвено 

окружење.  

Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника путем 

следећих активности: посматрања, описивања, процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања, сакупљања, 

стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних метода. 

ОПШТИ ЦИЉ јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ овог наставног предмета су: 

 развијање основних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - завичају; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења; 

 развијање способности и запажања основно својстава објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и развој процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

 кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непсредном окружењу; 

 развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу; 
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Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно- 

васпитном раду 

Активности 

наставника у 

образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Природа, човек, 

друштво 
28 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

- развијање основних појмова о природном 

и друштвеном окружењу и повезаности тих 

појмова 

- слободно исказивање својих запажања 

- схватање значаја повезаности живе и 

неживе природе 

- развијање еколошке свести 

- развијање радозналости, интересовања и 

способности за активно упознавање 

окружења и завичаја 

Кретање у простору и 

времену 
12 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

експериментисање 

- закључивање 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- оспособљавање за сналажење у простору 

и времену 

- подстицање дечјих интересовања, питања, 

идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу 
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- играње 

- бележење 

- прављење 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

- кооперативна 

- интерактивна 

Наше наслеђе 6 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише-

координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

-организује и 

усмерава извођење 

огледа 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

- развијање интересовања 

- упознавање са ближом  и даљом 

прошлошћу и сведоцима прошлости 

- подстицање и развијање истраживачких 

актвности код деце 

 

Материјали и њихова 

употреба 
22 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

- развијање способности запажања 

основних својстава објеката, појава и 

процеса 

- оспособљавање за самостално учење и 

проналажење информација и слободно 

исказивање својих запажања 
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- прављење -координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знања 

-постављање 

занимљивих питања 

  

 

Људска делатност 4 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање 

- истраживање 

- процењивање 

- експериментисање 

- закључивање 

- играње 

- бележење 

- прављење 

-усмерава 

-наводи 

-ствара ситуацију 

-сугерише 

-поставља проблем 

-подстиче 

-дискутује 

-анализира 

-мотивише 

-координира 

-наводи на 

повезивање и 

примену знаља 

-постављање 

занимљивих питања 

- дијалошка 

- амбијентална 

- експериментална 

- партиципативне 

- решавање проблем  

  ситуација 

- илустративна 

- кооперативна 

- интерактивна 

 

- усвајање цивилизацијских тековина и 

могућност њиховог коришћења 

- разумевање и уважавање сличности и 

разлика међу појединцима и групама 

- познавати и придржавати се основних 

правила у саобраћају    
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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,растворљивос
т,провидност,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 

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 

иоблика 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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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

 Наставни предмет Природа и друштво представља програмски континуитет интегрисаног предмета Свет око нас наставља развојну 
концепцију узлазних спиралних кругова у грађењу појмова, усвајању знања, умења, ставова и вредности из интегративних области природе и 
друштва. Концепција програма подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и електронских 
медија да се код ученика развије функционална писменост као подлога за даље учење. 
 
 Природа, човек и друштво темељније се изучавају кроз разне форме активног и амбијеталног учења 
 Развијају се научени појмови и системстизују знања о објектима, води и ваздуху и врши се трансфер при грађењу и разумевању појмова 
чврсто, течно и гасовито.Разумевање феномена повратних и неповратних процеса. 
 
 Кретање у простору и времену  
 Путем активности истраживања, експерементисања, огледа, праћења, процењивања, посматрања, описивања и бележења на разне 
начине спознаваће основне карактеристике кретања и уочавати узроке и последице наведених облика кретања (падање, клизање и котрљање, 
праволинијско, кружно). Симболичко представљање простора и времена као и сналажење помоћу симбола. 
 
 Наше наслеђе 
 Настава Наше наслеђе има теоријски и практични вид обраде садржаја. Теоријски вид наставе тумачи одређене трагове прошлости,где 
је могуће приказије њен хронолошки развој од некад давно до садашњег времена. 
 Практичан вид наставе је активан додир са објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе, упознавање, обликовање 
или извођење радње према постојећем моделу.Реализација садржаја омогућује корелацију са свим наставним предметима. 
 
 Материјали и њихова употреба  
 Због специфичности материјала прво се м ораји феноменолошки обрадити ,а тек онда повезати са њиховом функционалном 
применљивошћу у свакодневном животу. 
 Људска делатност је завршна тема која наглашава човека као интелектуално, креативно и друштвено биће које је способно да мења 
своје окружење, прилагођава га сопственим потребама и потребама група ккојима  припада. У реализацији се имају у виду експлицитни 
захтеви и имплицитни, општи, развојни циљеви који омогућују формирање ставова и вредности из сфере здравља, екологије, демократије 
итехнологије којима се наглашава васпитна финкција школе. 
 Проблемско структурирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности ученика.Истраживачке активности 
засноване на чулном сазнању, стечене практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности као и у свакодневном животу 
доприносе спознавању света око нас,откривају се односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и процеса и стичу се 
социјалне вештине 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

  

 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 посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних добара;  
- да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, ученици примењују у раду и животу;  
- развијати сензибилитет за лепо писање;  
- развијати моторичке способности ученика.  

 
Оперативни задаци у трећем разреду 

- ликовно изражавање ученика у функцији развијања мишљења и визуелног ликовног естетског сензибилитета за медијуме, уз 
коришћење разних материјала за компоновање, покрет у композицији, орнаментику, простор, одабирање случајно добијених ликовних 
односа по личном избору, плакат и ликовне поруке као могућност споразумевања;  

- увоёење ученика у различите могућности комуникација;  
- стварање услова за развијање свести о потреби чувања човекове природне и културне околине, те активног учествовања у квалитетном 

естетском и просторном уређењу животне околине. 
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Садржаји 

програма 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

образовно-

васпитном 

раду 

Активности наставника у 

образовно-васпитном раду 

Основни облици 

извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Коришћење 
разног 
материјала за 
компоновање 

8 
- цртање 
- прављење 
- сликање 

-разговара о материјалима и 
облицима; 
-усмерава на креативну дораду и 
преобликовање постојећих 
облика; 
-објашњава и демонстрира 
технику компоновања; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- усмеравање ученика ка креативној 
доради и преобликовању постојећих 
облика 
- развијање маште и индивидуалног 
ликовног  израза 
- развијати моторичке способности 

Композиција и 
покрет у 
композицији 

24 

- посматрање 
- 
закључивање 
- цртање 
- сликање 

-упућује и мотивише на ликовно 
изражавање у складу са музиком; 
-разговара о примерима ( слике 
готових ученичких радова); 
-говори о техникама, средствима 
и помаже ученицима у раду; 
-умерава на правилну естетску 
процену ученичких радова; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развијање способности за опажање 
облика, величина, светлина, боја, 
положаја у природи 
- развијање смисла за компоновање 
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Орнаментика 8 

- посматрање 
- уочавање 
- цртање 
- сликање 
- вајање 

-разговара и објашњава појам 
орнамента; 
-показује репродукције; 
-упознаје ученике са средствима 
и техникама; 
-говори о значају естетске 
анализе; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развијање мишљења и визуелног 
ликовног сензибилитета 
- развијање способности за 
препознавање традиционалне, 
модерне, савремене уметности 

Простор ( 
повезивање 
разних облика 
у целину) 

16 

- цртање 
- 
процењивање 
- колаж - 
сликање 

-објашњава појам простора; 
-развија визуелну комуникацију у 
смислу стварања радова; 
-упознаје ученике са средствима 
и техникама; 
-даје савете и врши корекцију; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развијање способности за опажање 
положаја  облика у простору 
- развијање самосталног изражавања 
коришћењем 
  различитих техника и средстава 
- развијање љубави према 
вредностима израженим у делима 
свих облика уметности 

Одабирање 
случајно 
добијених 
ликовних 
односа по 
личном избору 
ученика 

4 
- сликање 
- 
комбиновање 

-експериментише ( игра бојама); 
-објашњава пут случајно 
насталих ликовних радова; 
-упознаје ученике са средствима 
и техникама; 
-ради на индивидуалном 
подстивању; 
-даје савете и врши корекцију; 
-врши естетску анализу; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развој маште у случајно насталим 
ликовним вредностима 
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Плакат, 
билборд, 
реклама 

4 

- уочавање 
- цртање 
- креирање 
- сликање 

-објашњава намену, практичну и 
естетску вредност плаката; 
-показује пример плаката; 
-упућује на средства и технику; 
-подстиче на лична решења; 
-врши естетску процену; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

-увођење ученика у различите 
могућности  комуникација 
- стварање услова за разумевање 
друштвених појава 

Ликовне поруке 
као могућност 
споразумевања 

8 
- сликање 
- цртање 
- вајање 

-развија визуелну комуникацију ( 
стварање кодова); 
-упућује у начин декодирања 
визуелних порука; 
-повезује знања из разних 
области; 
-користи очигледна средства; 
-упућује на технике и средства; 
-помаже у прављењу изложбе 
радова ученика; 
-континуирано прати и оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- увођење ученика у различите 
могућности комуницирања 
- стварање услова уа развијање 
свести о потреби  чувања природне и 
културне околине 
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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

-  
- Препознавање и доградња у смислу комуникације са својим социокултурним миљеом; 
- Разумевањем условљености кретања, кретање у непосредном окружењу, кретање људи у простору, ученици праве композицију по 

избору; 
- На основу вођења разговора о предвиђеним темама ученик проналази своју тему; 
- Цртањем, сликањем и вајањем, уче да постоје различити материјали и различите сликарске технике; 
- Променом материјала и проширивањем медија (колаж, деколаж, асамблаж) ученици треба да схвате да све што има карактер отпадних 

материјала може да буде њихово стваралаштво; 
- Показивање и посматрање репродукција везаних за уметничко и етнографско наслеђе из непосредног социо-културног миљеа; 
- Одабирање новог ликовног рада, измештање из целине (сечењем, цепањем) има карактер стварања; 
- Рекламе, плакат и билборд су визуелне комуникације и посматрањем истих развија се критички однос према њима; 
- Информације су образовног карактера и сами покушавају комуникацију путем ликовног решења; 
- Симболичко изражавање професије, карактеристика животиња и препознавање поруке које им шаље неки појединац; 
- Дијалог са ученицима у свим ликовним техникама у складу са узрастом; 
- Показивањем уметничкин дела, предмета етно-културе који се односе на средину у којој живе; 
- Повезивање са искуствима из других области, доприноси се укупном развоју ученикове личности. 
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МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ  
- развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;  
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;  
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке традиције и културе свога и других народа.  

Задаци  
- неговање способности извоёења музике (певање/свирање);  
- стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука;  
- подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извоёење, слушање, истраживање и стварање музике);  
- упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;  
- развијање критичког мишљења;  
- упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.  

 
 
Оперативни задаци у трећем разреду 
 
Ученици треба да:  

- певају песме по слуху;  
- слушају вредна дела уметничке и народне музике;  
- изводе дечје, народне и уметничке игре;  
- свирају на дечјим музичким инструментима;  
- усвајају основе музичке писмености. 
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Наставни 
садржаји 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 
васпитно-

образовном 
раду 

Активности наставника у васпитно-
образовном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Извођење 
музике ( 

певање по 
слуху и 

свирање) 
 

24 

- слушање 
- певање 
- илустровање 
- 
закључивање 

-чита и разговара о тексту песме; 
-свира, пева, користи аудио средства; 
-уводи и објашњава певање песме из 
нотног записа; 
-демонстрира покрете за игру; 
-подстиче на илустрацију и изражајно 
певање песме; 
-инсистира на препознавању карактера 
песме; 
-објашњава и упућује на свирање дечијих 
инструмената; 
-прати, евидентира и оцењује рад 
ученика. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- неговање способности извођења 
музике (певање-свирање) 
- извођење народних и уметничких 
дечјих игара 

Слушање 
музике 

9 

- слушање 
- изражавање 
- 
закључивање 
- истраживање 
- уочавање 

-упућује ученике у начин слушања 
музике; 
-инсистира на препознавању особине 
тона и инструмената у слушаним 
примерима; 
-оспособљава за навођење примера 
музике у свакодневном животу; 
-подстиче на илустрацију слушане 
музике; 
-прати, евидентира и оцењује рад 
ученика. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развијање критичког мишљења 
(исказивање  осећања у музици која се 
изводи и слуша) 
- стицање навике слушања 
музике,подстицање  доживљаја и 
оспособљавање за разумевање 
музичких порука 

Музичко 
стваралаштво 

3 
- изражавање 
- истраживање 
- креирање 

-подстиче на смишљање новог текста 
или уметка унутар бројалице; 
-упућује на састављање ритмичке целине 
по моделу; 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- развијање интересовања, музичке 
осетљивости  и креативности 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Основна  школа „Богосав Јанковић“  Кремна 

-објашњава, прати и помаже стварање 
пеме са текстом; 
-инсистира на самосталној кореографији; 
-прати, евидентира и оцењује рад 
ученика. 

 

Начин остваривања програма ( методе и технике): 

 Извођење музике ( певање по слуху и свирање ) 

 учење песама и помоћу нота, читање и писање нота и осталих музичких знакова помоћу којих ће сами доћи до мелодије; 

- развијање љубави према музичкој уметности и смисла за лепо и узвишено; 
- свирање на инструментима Орфовог инструментарија и коришћење нотних примера појединих песама; 
 

 Слушање музике: 

- властита репродукција музичког доживљаја; 
- слушање музике написане за децу, кратке и једноставне композиције; 
- инспирисати их да опажају и уочавају све важније елементе слушане композиције; 
- сами објашњавају своја осећања и запажања после одслушане композиције; 
- слушање музичке приче и самосталних музичких целина. 

 

 Стварање музике: 

- смишљање новог текста уз познате бројалице; 
- састављање ритмичких целина по одређеном моделу; 
- стварање песме с текстом; 
- покушај стваралаштва уз примену дечијих инструмената. 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Основна  школа „Богосав Јанковић“  Кремна 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци  
Циљ физичког васпитања јесте 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;  
- стицање моторичких способности;  
- развој и усавршавање моторичких способности;  
- стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање 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 трећем 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 прилагоёавање ученика на колективан живот и рад. 
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Наставни 

садржаји 

Број 

часова 

Активности 

ученика у 

васпитно-

образовном раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном раду 

Основни облици 

извођења програма 
Циљеви и задаци садржаја програма 

Атлетика 37 

- дискусија 
- ходање 
- трчање 
- вежбање 
- анализирање 
- објашњавање 
- такмичење 
- самосталан и инте- 
  рактиван рад ( 
паро- 
  
ви,тројке,групе,тим) 

- укључује децу у 
демонстрирање, објашњава и 
коригује начин извођења 
вежби обликовања; 
-објашњава и демонстрира 
технику трчања; 
-демонстрира, објашњава, 
коригује вежбе скакања и 
прескакања; 
-упозорава на важност дисања 
и држања тела у кретању и 
мировању; 
-демонстрира, објашњава и 
коригује вежбе бацања и 
хватања; 
-прати, евидентира, оцењује.  

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- разликује правилно од неправилног 
држања тела 
- развијање и усавршавање 
моторичких способности  
- изводи покрет у задатом смеру 
- вешто изводи једноставне форме 
природног кретања 
- вешто изводи једноставне форме 
природног   кретања 
- слуша упутства и изводи покрет у 
задатом смеру 
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Вежбе на 
тлу и 
справама 

27 
- вежбање 
- анализирање 
- поређење 

- укључује децу у 
демонстрирање, објашњава и 
коригује начин извођења вежби 
обликовања; 
-припрема справе и реквизите; 
-објашњава и демонстрира вежбе 
на тлу и справама ( или укључује 
ученике у демонстрацију); 
-упућује на правилно извођење 
вежби и коришћење реквизита; 
-прати безбедност ученика и 
указује на могуће последице 
неправилног рада; 
-указује на важност одржавања 
личне хигијене; 
-прати, евидентира, оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- вешто изводи задате вежбе са 
реквизитима 
- уочава своје моторичке способности 
и особине, сличности и разлике међу 
вршњацима 

Ритмичке 
вежбе и 
народни 
плесови 

20 

- вежбање 
- анализирање 
- поређење 
-класификација 

- укључује децу у 
демонстрирање, објашњава и 
коригује начин извођења вежби 
обликовања; 
-објашњава и демонстрира вежбе 
за естетско обликовање тела; 
-користи аудио средства; 
-коригује ученичке покрете и 
инсистира на придржавању 
правила;  
-прати, евидентира, оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

-  усклађује једноставне и задате 
покрете уз музику 
- правилно изводи основне кораке 
народних плесова 

Основи 
тимских 
игара 

24 

- вежбање 
- анализирање 
- поређење 
- трчање 
- скакање 

- укључује децу у 
демонстрирање, објашњава и 
коригује начин извођења вежби 
обликовања; 
-демонстрира покрете; 
-инсистира на поштовању 
правила игре; 
-усмерава и коригује правилност 
извођења игре; 
-указује на важност правилне 
исхране; 
-прати, евидентира, оцењује. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-групни; 
-рад у пару. 

- познаје правила тимских игара и 
придржава их се  
- стварање услова за социјално 
прилагођавање  ученика на колективан 
живот и рад 
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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

- Диференцираним приступом усмеравање на програмске садржаје; 
- Активно и свесно учешће ученика у наставним областима рада; 
- Кроз вежбање ученици стичу и основне информације теоријског образовања; 
- Вежбе и моторичке активности као основ за стицање трајних навика за вежбање, реализују се кроз природне облике кретања, вежбе 

обликовања, атлетику, вежбе на тлу и справама, игре; 
- Постепено усмеравање ученика на самостално извођење вњжби које би требало да користе и у слободно време; 
- Метод трајног рада за школско физичко васпитање, а за технике дисциплине, атлетику и спортску гимнастику, метод интервално 

интезивног и екстезивног рада; 
- Приказивање и објашњење вежби које за одређено време ученици треба самостално да савладају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Основна  школа „Богосав Јанковић“  Кремна 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 
        Циљ  наставе  страног  језика је да оспособи  ученика да на страном језику комуницира на  основном  нивоу  у усменом и 
писаном облику о темема из његовог окружења. 
         Настава  страног  језика  треба  да : 
  - 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 задовољство коришћења страног језика. 
 
        Општи  стандарди-Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге,стиче свест о значају свог језика  и културе  
у контакту са другим језицима  и  културама.Ученик развија радозналост ,истраживачки дух и отвореност према комуникацији са 
говорницима других језика. 
 
Задаци: 
 

- разумевање и реаговање на краћи усмени текст у вези са познатим темама, 
- читање са разумевањем кратких писаних и илустрованих текстова у вези са познатим темама, 
- самостално усмено изражавање садржаја у вези са познатим темама, 
- у писаној форми изражавање краћих садржаја са познатим темама, поштујући правила писаног кода, 
- остваривање комуникације и са саговорницима размењивање кратких информација у вези са познатим темама поштујући 
социокултурне норме комуникације, 
- препознавање основних принципа граматичке компентенције уочавајући значај личног залагања у процесу учења страног језика. 
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Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном 

раду 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

ШКОЛА 
 
 
 

- ученици и 
учионица 

- школски простор 
- активности 
- дани у недељи 
- школски 

предмети и 
распоред часова 

- школски другови 
-  лице 

18 

- вежбе слушања, 
- понављање, 
- певање, 
- рецитовање, 
- активно 
учествовање у 
разговору 
- преписивање, 
- допуњавање,  
- писање и 
спеловање слова, 
- писмено и усмено 
одговарање на 
питања, 
- читање, 
 -драматизација 
дијалога, 
- бојење. 

-мотивише 
-упућује на правилан 
изговор речи 
-упућује на правилно 
писање речи  
- ствара пријатну 
атмосферу за рад у којој 
ученици могу остварити 
једноставну комуникацију 
-бира различите методе са 
циљем да олакша 
усвајање нових знања 
 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

- препознаје гласове (посебно оних којих нема 
у матерњем језику)  у говорном ланцу, 
акценат, ритам и интонацију, 
- препознаје слова, написане речи и реченице 
које је усмено већ усвојио и поштује 
правописне знаке приликом читања, 
- разговетно изговара гласове, акцентује речи, 
поштује ритам и интонацију, 
- са саговорницима зармењује неколико 
основних исказа у вези са конкретном 
ситуацијом 
 - поштујући правопис преписује, допуњава и 
пише речи и краће реченице у вези са 
познатим текстом или визуелним подстицајем 
- писмено и усмено даје основне податке о 
себи и другу, 
- размењује информације о хронолошком 
времену 
- препознаје садашње просто и трајно време. 

 
 

ПОРОДИЦА И 
ДОМ 

 
 

- Чланови 
породице 

- Занимања 
- Просторије и 

предмети у кући 
- Бројеви до 100 
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- вежбе слушања, 
- понављање, 
- певање, 
- рецитовање, 
- активно 
учествовање у 
разговору 
- преписивање, 
- допуњавање,  
- писање и 
спеловање слова, 
- писмено и усмено 

- упућује на правилно 
читање и писање речи 
-помаже ученицима да 
користе научене речи у 
циљу описивања особа из 
блиског окружења 
-припрема вежбања за 
увежбавање писања 
 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о 
познатим темама, које чује уживо или са 
аудио-визуелних записа 
- разуме основна значења кратких писаних и 
илустрованих текстова о познатим темама 
- даје основне информације о себи и својој 
породици, самостално или уз наставникову 
помоћ 
- пише своје личне податке (име, презиме, 
адресу)  
- прави спискове са различитим наменама 
(куповина, прослава рођендана, обавезе у 
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- Месеци у години 
- Божић и Нова 

Година 
- Зима 
- Свакодневне 

активности 
- Прибор за јело, 

храна, оброци 
 

одговарање на 
питања, 
- читање, 
 -драматизација 
дијалога, 
- бојење. 

току дана...) 

ЗАБАВА 
 
 

- Одећа 
- Делови тела 
- Играчке 
- Игре у кући 
- Ускрс 
- Годишња доба 
- Игре у парку 
- Временске 

прилике 
- Телевизија 
- Биуоскоп 
- Спорт 
- циркус 
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- вежбе слушања, 
- понављање, 
- певање, 
- рецитовање, 
- активно 
учествовање у 
разговору 
- преписивање, 
- допуњавање,  
- писање и 
спеловање слова, 
- писмено и усмено 
одговарање на 
питања, 
- читање, 
 -драматизација 
дијалога, 
- бојење. 

 
-мотивише 
- прати и коригује рад 
ученика 
-упућује на правилну 
међусобну комуникацију 
-поставља питања у вези 
са познатом тематиком 
-припрема вежбања 
допуњавања текста 
-задаје диктате 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

- разуме и реагује на одговарајући начин на 
кратке усмене поруке у вези са личним 
искуством и са активношћу на часу (позив на 
игру, заповест, упутство итд), 
- описује у неколико реченица познату радњу 
или ситуацију, користећи усвојене речи и 
реченичне моделе, 
- учествује у комуникацији (у пару, у групи идт) 
- одговара писмено на питања у вези са 
познатом тематиком, 
-писмено и усмено употребљава предлоге (у, 
на, испод, иза), 
- допуњава честитку, 
- употреба модалног глагола can, 
- разуме везу између сопственог залагања и 
постигнућа у језичким активностима 
 

ОКРУЖЕЊЕ 
 
 
 

- животиње 
- село 
- град 
- распусти 
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- вежбе слушања, 
- понављање, 
- певање, 
- рецитовање, 
- активно 
учествовање у 
разговору 
- преписивање, 

 
-мотивише 
- упућује на богаћење 
речника 
-усмерава на коришћење 
усвојених структура  
- процењује напредовање 
 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

- разуме кратке дијалоге, приче и песме о 
познатим темама, које чује уживо или са 
аудио-визуелних записа, 
- даје основне информације о себи, 
самостално или уз наставникову помоћ 
- препознаје кад нешто не разуме,л поставља 
питења и тражи разјашњења 
- поштујући правопис преписује, допуњава и 
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летовање на 
мору, у селу, на 
планини 

- допуњавање,  
- писање и 
спеловање слова, 
- писмено и усмено 
одговарање на 
питања, 
- читање, 
 -драматизација 
дијалога, 
- бојење. 

пише речи и краће реченице у вези са 
познатим текстом или визуелним подстицајем 
- упознавањем са главним градом Енглеске 
- употреба предлога (испред, иза) 
- једнина и множина именица 
- препознаје основне граматичке елементе 
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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

 

- циљни језик употребљава се у учионици, у добро осм,ишљеним контекстима од интереса за ученике; 
- говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика; 
- наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке укључујући њене културолошке, васпитне и социјализирајуће елементе; 
- битно је значење језичке поруке; 
- од четвртог разреда наставник ученицима скреће пажњу и упућује их на значај граматичке прецизности исказа; 
- знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и зато узор није изворни говорник; 
- са циљем да унапреди квалитет и обим језичког материјала, настава се заснива и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за информацијама из различитих извора (Интернет, 
дечији часописи, проспекти и аудио материјал) као и решавањем мање или више сложених задатака у реалним и виртуелним условима 
са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем; 

- од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог међусобног односа; 
- 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 и морају бити праћени употребом аутентичних материјала; 
- 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; 
- за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре и обрнуто. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 Циљ Грађанског васпитања је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика трећег разреда, пружање могућности 

ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности 

неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и 

друге. 

 Задаци су: 

- подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима; 
- подстицање развоја самопоуздања и личне одговорности, 
- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе других и да штите и остварују своје потребе на начин 

који не угрожава друге; 
- развијање свести о потреби уважавања особености и различитости; уочавање и превазилажење стереотипа везаних за пол, узрасст, 

изглед, понашање, порекло; 
- развијање појма пријатељства; 
- оспособљавање ученика за ненасилно решавање сукоба; 
- развијање и неговање еколошке свести; 
- развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности; 
- оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета. 
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ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ  

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности 
ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности 
наставника у 
образовно-

васпитном раду 

Основни облици 
извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Подстицање групног 
рада,договарање о 
сарадњи са 
вршњацима и 
одраслима 

2 

- разговара 
- црта 
- закључује 
- слуша 
- игра се 

-подстиче рад у 
групи, 
договарање и 
сарадњу; 
-ради на 
развијању 
самопоуздања; 
-инсистира на 
правилима 
понашања. 

-радионица 

- подстицање групног рада,договарања и 
сарадње са вршњацима и одраслима 
- активно учествовање у процесу 
васпитања 

Уважавање 
различитости и 
особености; 
уочавање и 
превазилажење 
стереотипа везаних 
за пол, узраст, 
изглед, понашање, 
порекло 

9 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- препознаје своја  
  осећања 
- игра се 

-подстиче 
самосвест и 
уважавање 
других; 
-истиче важност 
реконструисања 
мишљења; 
-ставља 
нагласак на 
процес 
откривања и 
сазнавања о 
себи и другима. 

-радионица 

- подстицање 
самосвести,самопоштовања и уважавања 
других 
- развијати самопоштовање и 
самопоуздање 
- уважавати разлике међу половима 

Пријатељство и 
моралне дилеме у 
вези са тим; 
развијање појма 

5 

- слуша 
- разговара 
- илуструје 
- користи технике  

-подстиче на 
искреност и 
поверење, 
упућује на игру и 

-радионица 

- оспособљавање ученика да препознају и 
разумеју сопствена осећања и потребе и 
њихову међусобну повезаност,да штите и 
остварују своје потребе на начин који не 
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пријатељства и 
моралног расуђивања 
( крађа, лаж ) 

  опуштања и вежбе 
  кретања 
- игра асоцијација 

решавање 
задатака, 
разговара о 
илустрацијама. 

угрожава друге 

Појединац и 
заједница; правила 
која регулишу живот у 
заједници; права и 
одговорности; 
договарање 

9 

- слуша 
- разговара 
- закључује 
- препознаје 
- игра се 

-чита, 
анализира, дели 
задатке; 
-разговара о 
правима и 
одговорностима. 

-радионица 

- развијање комуникативне 
способности,невербалне и вербалне 
комуникације,вештина ненасилне 
комуникације 

Заштита од насиља; 
ненасилно решавање 
сукоба  

3 

- посматра 
- проверава 
- комуницира 
- разговара 
- игра се 
- имитира 

-оспособљава за 
примену 
ненасилне 
комуникације; 
-подстиче 
слободу мисли; 
-упућује на 
начин решавања 
проблема. 

-радионица 

- оспособљавање ученика за примену 
вештина  
  ненасилне комуникације у решавању 
сукоба и вршњачком поседовању 

Развијање моралног 
расуђивања 

4 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- игра се 
- изражава своја 
мишљења и 
искуства 

-чита и 
анализира 
пригодне 
текстове; 
-подстиче на 
изношење 
сопственог 
искуства; 
-ради на 
развијању 
моралног 
расуђивања. 

-радионица 

- развијање креативног изражавања 
- оспособљавање ученика да упознају 
непосредно друштвено окружење и 
сопствено место у њему и да активно 
доприносе развоју школе по мери детета 

Развијање еколошке 
свести; брига о 
животињама и 
биљкама 

3 

- слуша 
- разговаеа 
- црта 
- игра се 

-разговара о 
праву на живот 
свих живих бића; 
-инсистира на 

-радионица 

- оспособљавање ученика да буду 
способни  да  активно учествују у 
остваривању еколошке свести, бриге о 
животињама и биљкама 
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бризи о биљном 
и животињском 
свету. 

 

Евалуација програма 1 

- разговара 
- процењује 
- презентује 

-развија 
критичко 
мишљење о 
раду; 
-упознаје 
родитељњ о 
резултатима 
оствареног 
програма. 

-радионица 

- развијати способност процењивања и 
критичког мишљења о свом раду 
- упознати родитеље са резултатима 
оствареног програма 

 

НАПОМЕНА: Активности наставника су предвиђене приручником Грађанско васпитање- Сазнање о себи и другима 3. 

Начин остваривања програма ( методе и технике): 

- методска окосница предмета је интерактивна радионица; 
- уочавање и поимање личних, аутентичних доживљаја и ставова ученика кроз размену у групи; 
- кроз игру истражују разноврсна, дивергентна решења за проблеме са којима се суочавају; 
- договор о правилима којих треба да се придржавају сви учесници размене; 
- подстицање и одржавање интересовања и сазнајна мотивација ученика; 
- формирање позитивне слике о себи, самопоуздања и да осете да кроз процес размене са другима могу да обогате своју личност и 

сазнање. 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:ВЕРСКА НАСТАВА 

 ЦИЉ верске наставе у трећем разреду је да се покаже да свет није самобитан већ да га је створио Бог Отац из љубави и то као конкретне 

врсте и бића и да постојање света зависи од воље другог одн. од Божије воље.Овим се постиже веома важан услов за даље разумевање 

Хришћанства. 

ЗАДАЦИ верске наставе су да код ученика: 

 -развије свест да је Бог створио свет слободно,постојање природе је израз слободе једне личности 

 -да увиде и закључе да је Бог из љубави створио свет што значи да му је он врло драг и да га воли 

 -да се уочи љубав према задњествореном тј. човеку као ''икони и подобију Божијем''.Природа не може вечно да постоји без човека,човек је 

створен са циљем да он сједини сва бића међу собом и да их сједини са Њим тако што ће се и сам сјединити са Њим. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ( методе и технике): 

 За остваривање овог програма треба користити:дечија искуства која указују на то да кад нешто из љубави направимо,онда је то за нас 

најлепше,да нам је увек тешко кад се растајемо од онога кога волимо.Треба изградити свест о томе да је вера човека у бесмртност основ 

целокупне људске прогресивне цивилизације.У реализацији програма треба најпре имати на уму литургијско искуство постојања света као 

заједнице са Богом. 

 Стварање света треба реализовати на основу читања описа стварања из Старог Завета.Треба указати да је Бог створио све природне 

елементе,животну врсту као засебне-да није створено све одједном. 

 Стварање човека треба обрадити такође на основу Св.Писма.Треба да уоче да је човек у природној вези са свим оним што је Бог створио као 

и да се разликује од свега тога,јер човек је створен по ''икони и подобију Божијем'' 

 Евхаристијску тему треба реализовати кроз опис литургијске структуре на основу чега ће закључити да је човек створен са циљем да уједини 

сву природу и да је преко себе сједини са Богом чиме ће превазићи смрт у природи. 

Изборни предмет:православни катихизис(веронаука) 3. разред-36 часова 
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Изборни предмет:православни катихизис(веронаука) 
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Садржаји програма 
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 Активности 
ученика у 
васпитно-

образовном раду 

Активности 
наставника у 

васпитно-
образовном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

1 
Стварање света и 
човека,врхунац божијег 
стварања 

9 
-Разговара 
-закључује 
-илуструје 

-читање Библије 
-излагање новог 
садржаја 
-подстицање на 
размишљање 

-индивидуални 
-фронтални 
-групни 

-Шестоднев,стварање света ни из 
чега 
-ученици треба да закључе зашто 
је човек последњи створен 
-уочавање божије љубави према 
свету и човеку 

2 
Божија брига о свету и 
човеку,снртност људска 
без заједнице са богом 

 
13 
 

-Разговара 
-закључује 
-илуструје 

-читање Библије 
-излагање новог 
садржаја 
-подстицање на 
размишљање 

-индивидуални 
-фронтални 
-групни 

-уочавање Божије бриге о свету и 
човеку 
-човек као икона и подобије 
Божије 
-немогућност људског постојања 
ван заједнице са Богом 
-организовање изложбе поводом 
св.Саве 

3 

Литургија као заједница 
љубави између бога и 
људи,евхаристија-
сједињење твари са 
богом,православна 
иконографија 
 

 
12 

-Разговара 
-закључује 
-илуструје 

-читање Библије 
-излагање новог 
садржаја 
-подстицање на 
размишљање 
-организовање посете 
оближњој цркви 

-индивидуални 
-фронтални 
-групни 

-ученици треба да схвате важност 
и светост св.Литургије као 
заједнице Створитеља и 
створеног 
-Божија творевина као дар нама 
који треба да је чувамо 
-св.Причешће као тајна преко које 
се обожујемо и сједињујемо са 
Творцем 
-Иконографија-увиђање основних 
појмова и символике 

4 
Систематизација 
целокупних обрађених 
наставних тема 

 
2 

-Разговара 
-закључује 
-илуструје 

-подстицање на 
размишљање 

-индивидуални 
-групни 

-Утврђивање и продубљивање 
знања из целокупног градива 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

 

Циљеви и задаци: 

 

- разумевање појава везних за непосредну животну средину; 
- препознавање негативних појава у човековом односу према животној средини; 
- уочавање узрочно-последичних веза у животној средини; 
- васпитавање ученика да чува и уређује простор у коме живи и учи; 
- развијаење интересовања и способности за активно упознавање и чување животне средине; 
- развијање правилног става и критичког мишљења; 
- решавање једноставних проблем – ситуација – самостално и у тиму 
- сарадња са локалном заједницом. 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Наставни 

садржаји 

Број 

часов

а 

Активности ученика у 

васпитно-образовном раду 

Активности наставника у 

васпитно-образовном раду 

Основни 

облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Животна 

средина 
9 

- слушање 

- посматрање 

- описивање 

- сакупљање потребног 

материјала 

- прављење хербаријума 

- сакупљање јестивих плодова 

- разврставање отпада у 

природи 

-упознаје са елементима и 

значајем животне средине; 

-усмерава на примену и 

практичну организацију 

знања; 

-организује посете у ближој 

околини; 

-објашњава начин израде 

хербаријума; 

-активно са ученицима чува 

и уређује простор; 

-уводи ученике у акције 

сакупљања и раздвајања 

отпада. 

- фронтални, 

- 

индивидуални

, 

- рад у пару, 

- рад у групи. 

- разумевање и прихватање правила 

понашања у природи 

- препознавање биљака чији плодови могу 

да се једу свежи 

- препознавање основних елемената 

животне средине 

- уочавање утицаја које човек има на 

животну средину (квалитет ваздуха, воде и 

земљишта) 

- сазнање да је бука загађивач животне 

средине 

- стицање навика одговорности понашања 

према животној средини 

 

Природне 

појаве и 

промене у 

природи 

6 

- посматрање 

- уочавање 

- истраживање 

-ради на корелацији са 

природом и друштвом; 

-чита, нализира пигодне 

текстове; 

- фронтални, 

- 

индивидуални

, 

- разумевати промене у природи које се 

понављају 

- схватити шта се дешава када се нагло 

повећа број јединки инсеката (експлозија 
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- извођење еко-представе -подстиче на практичне 

радове; 

-помаже презентацију 

ученичких истраживања. 

- рад у пару, 

- рад у групи. 

популације) 

- проширивање знања о повезаности свих 

чланова биоценозе 

- уочавање узрочно-последичних односа у 

природи 

Загађивање 

и заштита 

животне 

средине 

21 

-посматрање 

- препознавање 

- активно учешће у дијалогу 

- одабирање пелцера, садња и 

гајење цвећа 

- прављење разгледница 

- истраживање  

- анкетирање 

- извештавање 

- прављење хранилица за 

птице 

-упознаје са уагађивачима и 

начином заштите животне 

средине; 

-користи слике, графичке 

радове, текстове; 

-подстиче гајење цвећа и 

украсног шибља у школском 

дворишту; 

-упућује у истраживачки рад; 

-подстиче практичан рад ( 

прављење хранилица за 

птице). 

- фронтални, 

- 

индивидуални

, 

- рад у пару, 

- рад у групи. 

- уочавање начина загађења животне 

средине 

- уочавање негативних промена у животној 

средини 

- упознавање с методама заштите животне 

средине 

- стицање вештина сађења дрвета или 

добијања пелцера 

- препознавање неких заштићених биљних 

и животињских врста 

- развијање навика правилне исхране 

- развијање правилног става и критичног 

мишљења 
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Начин остваривања програма ( методе и технике): 

 

 Садржаји овог програма усмерени су на примену и практичну реализацију знања стечених у претходним разредима. Поред описивања, 

цртања, огледа, играња, реализација се врши и ван школског простора, у непосредном окружењу, школи у природи, излетима, рекреативној 

настави (посматрањем, праћењем, истраживањем, сакупљањем и организовањем разних акција.) 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

Циљ и задаци  
Увођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију традиције, један је од начина да се спречи убрзано 
одумирање многих важних елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, односно из самог живота. 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 током првог циклуса, али се отвара могућност и за даље опредељење, почетком 
наредног циклуса, све до краја општег образовања.  
Општи циљ: 
Остварити директно увоёење 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:  

o упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме, пословице);  
o упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице итд.);  
o усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима (различити за сваки разред у првом циклусу);  
o годишњем циклусу, и то кроз познавање:  
o основних разлика измеёу градског и сеоског начина живота,  
o основних сезонских радова,  
o основних обичајно-обредних радњи везаних за те радове,  
o основних и општих празника,  
o обичајно-обредних радњи везаних за те празнике.  

У трећем разреду у оквиру овог изборног предмета, наставља се развијање тема из прва два разреда (Питај своју баку, Радови и празници, 
Зимски хлебови и пролећно биље; Биљке и Кућа) и додаје им се нов носећи мотив у оквиру теме Традиционални занати.  
Циљ и задаци:  

- развијање знања о фолклорним празницима, биљкама, хлебовима и кући - дому,  
- познавање разлика измеёу отвореног и затвореног простора (ливада - кућа),  
- упознавање различитих традиционалних заната у окружењу,  
- стицање елементарних знања о појединим традиционалним занатима,  
- упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традиционалних заната,  
- упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за одреёене традиционалне занате,  
- упознавање типичних традиционалних заната урбаних и руралних средина,  
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- схватање значаја о чувању и неговању традиционалних заната. 

Наставни 
садржаји 

Број 
часова 

Активности уеника у 
васпитно-образовном 

раду 

Активности наставника 
у васпитно-образовном 

раду 

Основни облици 

извођења 

програма 

Циљеви и задаци садржаја 

програма 

Традиционални 
занати 

36 

- посматрање 
- описивање 
- сакупљање 
- истраживање 
- процењивање 
- експериментисање 
- закључивање 
- играње 
- бележење 
- прављење 

-упознаје са 
традиционалним 
занатима; 
-говори о значају заната; 
-чита и анализира 
пригодне текстове; 
-помаже израду симбола и 
грбова; 
-упућује ученике у 
истраживачки рад; 
-помаже при презентацији 
истраживачког рада; 
-демонстрира израду 
неких занатских 
производа; 
-ствара амбијентални 
простор; 
-организује посете 
занатским радионицама у 
месту; 
-упућује ученике на 
практичан рад ( 
лицидерска срца, вез, 
грнчарство, ...); 
-помаже ученицима у 
прављењу изложбе 
практичних радова. 

- фронтални, 

- индивидуални, 

- рад у пару, 

- рад у групи. 

- развијање способностизапажања 
основних својстава објеката, појава и 
процеса 

- оспособљавање за самостално учење 
и проналажење информација и 
слободно исказивање својих 
запажања 

- усвајање цивилизацијских тековина и 
могућност њиховог коришћења 

- разумевање и уважавање сличности и 
разлика међу појединцима и групама 

- упознавање са ближом и даљом 
прошлошћу и сведоцима прошлости 

- подстицање и развијање 
истраживачких активности код деце 
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Начини остваривања програма ( методе и технике): 

- поређења у рудиментарним формама (грд – село, из радње – из баште...), 

- савлађивање нових и непознатих чињеница уз помоћ блиских и познатих, 

- истраживачки рад, 

- активно укључивање и стална повратна информација од стране породице, 

- проучавањем културе која се одржава на традицију, усменом преношењу знања и података са колена са колено, 

- активан додир са објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе, 

- фолклорни текстови који на одговарајући начин прате стицање елементарних знања о традицији и култури, 

- пласирање локалних предности и ресурса  
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ОД  ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

Циљ и задаци: 

- развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата, уређаја и рачунара, 
- развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања, 
- развијање конструктивних вештина, 
- упознавање и употреба образовних програма, 
- упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће „алате“, 
- развијање умења и вштина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и свакодневном животу, 
- развијање способности решавања једноставних задатака уз помоћ рачунара. 

 

ОД  ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  

Наставни 
садржаји 

Број 
час
ова 

Активности ученика у 
васпитно-образовном раду 

Активности наставника у 
васпитно-образовном раду 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Правимо и 
констуишемо 

5 

-употребљавају 
-склапају 
-бирају 
-постављају 
-поправљају 
-при,ењују 

-упућује ученике у избор 
материјала; 
-помаже у склапању; 
-помаже у извођењу примене 
играчака. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-развијање моторичких 
способности уз коришћење 
материјала, прибора и алата 
-развијаконструкторских вештина 
-развијање креативности, 
логичког мишљења и 
способности конбиновања 

Играмо игрице 4 

-рад са дискетом и ЦД-ом 
-покретање, затварање 
програма, прозора 
-учитавање програма 

-упућује и показије рад са дискетом; 
-показује покретање и затварање 
програма. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

развијање умења и вештина за 
коришћење рачунара у игри 
-развијање кретивности у раду 
-развијање сарадње и узајамне 
помоћи 

Компјутерски 
буквар 

3 

-покретање програма за 
забаву, рачунање и учење 
-примена рачунара у 
појединим наставним 
предметима 

-показује примену рачунара у 
појединим наставним предметима. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-пазвијање способности 
решавања једноставних задатака 
уз помоћ рачунара 
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Играмо се и 
цртамо 

8 

-упознавање и покретање 
једноставног програма за 
цртање и коришћење 
одговарајућих алата 

-показује како се користе алати за 
цртање; 
-задаје цртање по задатку; 
-упућује их на то како сачувати 
цртеж и како се штампа исти. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-развијање логичког мишљења, 
спретности и креативности при 
коришћењу једноставног 
програма за цртање 

Пиши-бриши 7 

-покретање програма за 
писање 
-унос текста 
-сређивање, чување, 
снимање и штампање текста 

-упућије их у програм за писање( 
избор фонта, унос текста, како да 
уреде текст, сачувају и сниме). 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-оспособљавање ученика за унос, 
уређивање, чување, снимање и 
штампање текста 
-развијање смисла за лепо и 
уредно 

Рачунамо-рад са 
калкулатором 

5 
-покретање програма 
-примена рачунара у 
математици 

-у-упућује их како изводе основне 
рачунске операције из математике; 
-у-упућује их на рад са штампачем. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-практична примена рачунара као 
калкулатора 

Креирамо и 
стварамо 

4 

-електронска пошта 
-креирање поште 
-слање и примање поште 
-креирање писма, честитке, 
позивнице... 

-з  -задаје им како да креирају 
писма, разгледнице и користе 
дигитални апарат. 

- фронтални, 
- 
индивидуални, 
- рад у пару, 
- рад у групи. 

-развијање кретивних и 
конструктивних активности: 
креирање писма, честитке, 
позивнице... 

 

Начин остваривања ( методе и технике): 

 

- обнављање неких знања о конфигурацији рачунара, основним компонентама и намени појединих делова, 
- упућивање у правила, начин и ток управљања при пшримени готових програма за забаву и разоноду, 
- коришћењем „алата“ кроз игру упознати могућности примене рачунара у графичким креацијама, 
- упознавање са основним функцијама тастера, упознавање начина писања, 
- увођење и навикавање на коришћење рачунара у настави и учењу – примена и обрада материјала, руковање фотоапаратом, скенером 
- решавање одређених задатака у појединим наставним предметима. 
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4) ПРОГРАМ РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Садржаји 
 програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности наставника у 
образовно-васпитном раду 

Основни 
облици 

извођења 
програма 

Циљеви и задаци  садржаја 
програма 

Књижевност  

- лирика 
- епика 
- драма 

8 

- слушање 
- читање текстова 
- активно      
  учествовање у 
  причању 
 

-помаже у разумевању текста, 
уочавању ликова и њихових 
особина; 
-упућује и помаже израду 
плана препричавања; 
-упућује на потпуно давање 
одговора; 
-израђује једеноставна 
вежбања. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-рад у пару. 

- увежбавање и усавршавање читања  
и читања у  себи; 
- оспособљавање за самостално 
читање, доживљавање, разумевање и 
тумачење књижевно уметничких дела 
разних жанрова; 
- развијање потребе за 
књигом,способности да се  њоме 
самостално служи    

Језик 
- граматика 
- правопис 

8 

- активно слушање 
- састављање  
реченица 
-именује и чита  
слова латинице 
- писање по диктату 

-објашњава граматичке и 
правописне садржаје на 
једноставним примерима; 
-помаже у формирању и 
писању јасне и кратке 
реченице; 
-израђује једноставна 
вежбања граматичких 
правила; 
-израђује једноставна 
вежбања правописних 
правила; 
-помаже при преписивању 
латиничним и ћириличним 
писмом ( правилно 
повезивање и обликовање 
слова). 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-рад у пару. 

- упознавање  основних појмова 
граматике 
  и правописа српског језика; 
-правилно коришћење оба писма. 

Језичка 2 - слушање -помаже у препричавању, -фронтални; - развијање усменог и писменог 
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култура - посматрање 
- упоређивање и ма- 
  нипулисање слика- 
  ма 
-активно учествује у  
 причању 
- посматра слике и  
  склапа причу 
- пише реченице 

причању и описивању; 
-инсистира на правилној 
артикулацији свих гласова; 
-користи аудио средства за 
унапређење читања; 
-негује културу међусобне 
комуникације. 

-индивидуални; 
-рад у пару. 

изражавања;  
-богаћење речника; 
- оспособљавање за служење 
књижевним језиком; 
-развијање говорне и писмене 
културе. 

 
 

МАТЕМАТИКА 

 

Садржаји 
програма 

Број 
часова 

Активности 
ученика у 

образовно-
васпитном раду 

Активности наставника 
у образовно-васпитном 

раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја 
програма 

Блок бројева 
до 1000 

10 

- сабирање и 
одузи- 
  мање до 100 
- множење и 
дељење 
- меморисање 
- запажање 
- уочавање 

-објашњава и помаже при 
правилном читању, 
записивању и 
упоређивању бројева; 
-објашњава поступак 
извођења рачунских 
операција; 
-објашњава и упућује на 
рад једноставних 
текстиалних задатака. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-рад у пару. 

- да савладају читање, писање и 
упоређивање природних бројева до 
1000 
- упознају римске цифре и принцип 
читања и писања бројева помоћу њих 
- успешно обављају све четири 
рачунске операције до 1000 
- решавају једноставније једначине 
- упознају и правилно записују 
разломке 
- решавају једноставне текстуалне 
задатке 

Геометријски 
објекти и 
њихови 

6 
- посматрање 
- уочавање 
- именовање 

 
-помаже у коришћењу 
шестара и лењира; 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-рад у пару. 

- формирају представе о правој и 
полуправој 
- уочавају и цртају прав, оштар и туп 



ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Основна  школа „Богосав Јанковић“  Кремна 

међусобни 
односи 

- упоређивање 
- разликовање 

-објашњава поступак 
цртања и израчунавања 
обима правоугаоника, 
квадрата и троугла; 
-објашњава и упућује на 
рад једноставних 
текстиалних задатака. 

угао 
- уз помоћ цртају паралелне и 
нормалне праве, квадрат, 
правоугаоник, троугао и кружницу 
(помоћу лењира, троугаоника и 
шестрара) 
- стичу представе о подударности 
фигура  
- уз помоћ знају да одреде обим 
правоугаоника, квадрата и троугла  

Мерење и 
мере 

2 

- упоређивање 
- мерење 
- прављење 
модела 
- примена 
стечених 
  знања 

-користи очигледна 
средства; 
-графички и 
експериментално 
приказује основне 
јединице мере; 
-објашњава и упућује на 
рад једноставних 
текстиалних задатака. 

-фронтални; 
-индивидуални; 
-рад у пару. 

- упознају мерење масе тела и 
запремине течности 
- упознају нове јединице за време 
(година, век)  
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8) ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

ДРУШТВЕНЕ, ТЕХНИЧКЕ, ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ: 72 часа 

Садржаји програма 
Број 

часова 

Активности у 
образовно- 

васпитном раду 

Основни облици 
извођења програма 

Циљеви и задаци садржаја програма 

Друштвене активности: 
Активности поводом обе- 
Лежавања: Дан планете Земље, 
Дан воде, Дан борбе против 
пушења, Дан заштите животне 
средине 

10 

- израда паноа 
- посете 
- изложбе 

- метода практичних     
  радова 
- текстуална 
- кооперативна 
 
 

- Сарадња са локалном заједницом 
- Развијање свести о здравом начину живота 
- Поштовање разлика и уважавање својих и туђих 
потреба 

Техничке активности: 
- Уређење школског про- 
  стора 
- Израда честитки поводом 
значајних датума 

12 

- чишћење 
- купљење 
папирића 
- сечење, 
лепљење, 
  цртање, 
сликање 

- метода практичних     
  радова 
- демонстративна 
 

- Развијање креативности, стваралачког рада, 
уредности, прецизности, изграђивање личних 
критичких ставова према загађењу животне 
средине 

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

10 

- прикупљање 
новца, 
  школског 
прибора, 
  играчака… 
- припреме за 
крос 
- посете 

- демонстративна 
- кооперативна 
- дијалошка - Развијање хуманог односа 

- Поштовање разлика и разумевање туђих 
потреба 
- Развијање такмичарског духа 

Спортске активности 
Организовање спортских  
такмичења 
- одељенска 
- међуодељенска 
- међушколска 

20 

- игра 
- различити 
облици 
  кретног 
изражавања 

- демонстративна 
- кооперативна 
- дијалошка 

- Развијање такмичарског духа 
- Развијање моторике спретности, физичких спо- 
  собности 

Културне активности 20 - посете - демонстративна - Развијање опште културе 
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Посете: 
- позоришту 
- музеју 
- учествовање у активно- 
  стима поводом школских 
  празника 

културним 
  установама 
- јавни наступи 
- припрема за 
такми- 
  чење 
рецитатора 

- текстуална 
- стваралачка 
- игра улога 

- Развијање и подстицање стваралачке 
активности 
- Развијање маште, оригиналности,смисла за 
лепо  
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ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ  ТРЕЋЕГ  РАЗРЕДА   

 

 Активност везана за тему 

1
. 

Т
ем

а
 –

 Ј
а
 и

 д
р

у
ги

 1.  Поново у школи– повратак у школу 

2.  Мој портфолио – презентовање портфолија 

3.  Ово сам ја – представљање  себе, колико се познајемо међу собом 

4.  Како да откријем своје способности – ученици износе своја интересовања 

5.  Кад порастем бићу... 

6.  Дечја недеља 

7.  Како да учимо – уче како да уче и стекну навике у учењу 

8.  Радионица из „Чувари осмеха“ - педагог 

9.  Рођенданско стабло – знаком представљамо наш датум рођења 

2
. 

Т
ем

а
–
 

Б
о
н

т
о
н

 

 

10.  Десет топлих речи – бирамо најлепше речи да се обратимо 

11.  Хајде да се договоримо 

12.  Хајде да се дружимо – како да се дружимо 

13.  Кад настане збрка 

14.  Радионица из „Еликсир толеранције 1“ - педагог 

2
. 
Т

ем
а

–
 Б

о
н

т
о
н

 

 

15.  Да ли смо испунили досадашњи циљ – анализа портфолија да ли су ученици 

постигли резултате које су до сада поставили 

16.  Наша радна соба – како уредити радну собу 

17.  Новогодишњи маскембал – органузујемо маскембал на нивоу разреда 

18.  

19.  Божић 

20.  Свети Сава – правимо пано поводом Светог Саве 

21.  Правила у учионици – усвајање правила у учионици, поштовање правила 

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

учионици и школи. Уређивање паноа 

23.  Еколошке заповести – стичемо основна знања из екологије 

24.  Рециклирај не фолирај 

3
. 

М
о
ја

 

о
се

ћ
а
њ

а
 и

 ј
а
 25.  Честитка за маму, баку –правимо честитку за маму или баку поводом осмог 

марта 

26.  Мој први хербаријум –сакупљамо и правимо хербаријум биљака из нашег краја 

27.  
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 Активност везана за тему 

28.  Здравље на уста улази 

29.  Добродошлица ластавицама 

30.  Весели одељенски састанак –први април дан шале 

31.  Васкршњи штанд – припремамо штанд за Васкрс 

32.  Да ли смо безбедни у саобраћају – уочавамо правила у саобраћају компјутер 

33.  Шта треба да читам – развијамо љубав према читању 

34.  Правимо наш часопис – електронска форма 

35.  Научили смо – представљамо свој портфолио 

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

 

 

 
14)ПРОГРАМ  РАДА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
СЕПТЕМБАР 
 

1.  Информисање родитења о садржају Школског плана и програма 
2. Упознавање са календаром рада Школе 
3. Обавезе ученика у трећем разреду 
4. Избор родитеља у Савет родитеља школе 
5. Изграђивање јединствених ставова породице и школе о васпитању ученика 
6. Текућа питања ( дечја штампа, прибор за рад, осигурање...) 

 
НОВЕМБАР 
 

1. Упознавање родитеља са учењем и владањем ученика на крају првог класификационог периода 
2. Проблеми у учењу и раду 
3.  Превенција насиља у школи – предавање психо-педагошке службе 
4. Текућа питања  

 
ФЕБРУАР 
 

1.  Успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта 
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2. Методе успешног учења 
3. Организовање слободног времена ученика 
4.  Текућа питања 

 
АПРИЛ 
 

1.  Упознавање родитеља са учењем и владањем ученика на крају трећег класификационог периода 
2. Текућа питања 

 
НАПОМЕНА:Услед непредвиђених околности, а по потреби, могу се одржати додатни родитељски састанци. 
 


