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ПРИМЕР МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ
РЕЗИМЕ
КАТЕГОРИЈЕ:

НАЗИВ РАДА

а) традиционалан приступ
б) креативан приступ
ОБРАДА И УТВРЂИВАЊЕ НАРОДНЕ ПРИПОВЕТКЕ – СВИЈЕТУ СЕ НЕ МОЖЕ УГОДИТИ
Виолета Илић, ОШ ''Митрополит Михаило'' 062/229616

АУТОР/АУТОРИ ПРИМЕРА МЕТОДИЧКЕ
ПРАКСЕ, НАЗИВ ШКОЛЕ, КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН, Е-MAIL АДРЕСА
Допринос унапређивању обради књижевног дела на један креативан начин
МОТИВАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ ОВОГ
ПРИМЕРА МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ
Тумачење народне приповетке и функционалније савладавање истог
ОПШТИ ЦИЉ
Подстицање и испољавање креативних потенцијала ученика
СПЕЦИФИЧНИ ЗАДАЦИ
ДОПРИНОС ВАШЕГ РАДА
УНАПРЕЂИВАЊУ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА.

Повећати мотивацију за рад како ученика тако и учитеља;
Прихватање креативнијег начина рада у настави;
Мотивисати учитеље да на основу овог примера часа примењују рад у настави српског језика на
сличним наставним јединицама.
Ликовна култура, Музичка култура

КОРЕЛАЦИЈА СА САДРЖАЈИМА
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Добру мотивацију и креативност, занимљиво урађен стрип, успешно урађене радионице, занимљив
интервју.
ПРВИ ЧАС ( ОБРАДА )

ДРУГИ ЧАС ( УТВРЂИВАЊЕ)

ГЛАВНИ КОРАЦИ
Емоционална припрема ( решавање асоцијације )
Изражајно читање
Анализа садржине према логичким целинама
Подела ученика на три групе уз поделу задатака
Прва радионица
Презентација по групама
Анализа урађеног

Емоционална припрема
Читање по улаогама
Друга радионица
Друга презентација по групама
Трећа радионица
Поука

КРАТАК ОПИС САДРЖАЈА ПО КОРАЦИМА

ОБЛИЦИ РАДА:
Фронтални, групни, у пару и индивидуални
МЕТОДЕ РАДА:
Хеуристичка, метода разговора, метода рада
на тексту, метода писаних радова, интервју
и стрип
СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА:
Читанка, графоскоп, графофолија,
асоцијација, хамер, папири, фломастери,
стикери
АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Решавање асоцијације ,слупшање, читање,
дискусија, издвајање логичких целина , рад
у групи, писање, цртање, бојење,
презентовање

ОБРАДА

1. Решавање асоцијације
2.Најава наставне јединице
3.Изражајно читање
4.Разговор о доживљају
5.Анализа садржине према целинама
6.Радионица
7.Презентација по групама
8.Задавање домаћег задатка

УТВРЂИВАЊЕ

1. Обнављање садржаја са предходног часа
2. Истицање циља часа
3.Читање текста по улогама
4. Радионица
5. Презентација по групама
6. Радионица
7.. Писање поуке, поруке или пословице
8. Записивање наслова наставне јединице на
хамеру и добијање компактне целине паноа

АКТИВНОСТИ УЧИТЕЉА
Организовање, разговор, мотивисање,
читање, опажање,помагање, слушање...
АКТИВНОСТИ ОСТАЛИХ УЧЕСНИКА

ПРИЛОЗИ
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Смишљена асоцијација
КРАТАК ОПИС ПРИЛОГА
Асоцијација се састоји из три поља са по три речи које асоцирају на дату апликацију

ПРИМЕР МЕТОДИЧКЕ ПРАКСЕ
МЕТОДИЧКИ МОДЕЛ НАСТАВНОГА ЧАСА-ДАНА УТЕМЕЉЕН НА САДРЖАЈИМА АКРЕДИТОВАНОГ
ПРОГРАМА „МЕТОДИЧКИ ПРИСТУП ОБРАДИ САДРЖАЈА КЊИЖЕВНОСТИ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ“
Наставна тема: књижевност
Наставна јединица:Свијету се не може угодити
Разред: III
Тип часа: обрада/ утврђивање
Облици рада: фронтални, индивидуални, у пару и групни рад
Општи циљ: увођење ученика за доживљавање народне приче на креативнији начин
Васпитни циљеви: процени понашање ликова у причи, истаћи поруку и подстицати код ученика богаћење
књижевног укуса
Образовни циљеви: уочавање и разумевање тока радње, праћење редоследа догађаја и мотивисање ученика за
доживљавање књижевног текста
Функционални циљеви: оспособљавање ученика да уочавају и издвајају значајне појединости у причи;
оспособљавање ученика да самостално откривају уметничке вредности књижевних дела и да воде разговор о њима
Наставне методе: хеуристичка, метода разговора, метода рада на тексту, метода писаних радова, интервју и стрип
Наставна средства: Читанка, графоскоп, графофолија, асоцијација, хамер, папири, фломастери, стикери

Организација наставног часа – наставне ситуације
Ток наставног процеса - кораци: (детаљан опис садржаја кроз кораке наставног часа или
наставне ситуације са временском артикулацијом)
1.

Корак: Емосионална припрема – 5 минута
Решавање асоцијације написаној на графофолији .

НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ

А БАЈКЕ
А1 ПРИНЦ
А2 НЕКАДА ДАВНО
А3 НЕСТВАРНО

Б ПЕСМЕ
Б1 ЕПСКЕ
Б2 ЛИРСКЕ
Б3 ОБИЧАЈНЕ

В БАСНЕ
В1 ПОУКА
В2 ГОВОР
В3 ЖИВОТИЊЕ

Разговор са ученицима о решеној асоцијацији и истицање циља часа.
2.

Корак: Најава наставне јединице
- Данас и сутра радићемо на народној приповетци ''Свијету се не може угодити''.

3.

Корак: Изражајно читање приче од стране учитеља. – 2 минута
- Психоемоционална пауза .

4.

Корак: Разговор о доживљају – 3 минута
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-

Како су ученици доживели народну приповетку
'' Како сте се осећали док сте слушали ову народну приповетку?''
'' Који део вам се највише допао?''
'' Шта вас је насмејало у овој приповетци?''
По чему знамо да је ово дело приповетка?
Каква још може бити приповетка?

5.

Корак: Анализа садржине према логичким целинама – 10 минута
- Када ученик прочита прву логичку целину, анализирамо је подвлачимо и објашњавамо
непознате речи. Следећи ученик прочита другу целину и тако редом док завршимо текст.

6.

Корак: Подела на три групе и рад у првој радионици – 17 минута
- ( да не би користили уобичајне термине прва, друга и трећа група - договарамо се о називима
група – нпр. лептири, скакавци и бубамаре ).
- Свака група добија по један чист папир и цедуљицу на којој је исписан задатак.
- Лептири имају задатак да окарактеришу оца и нацртају његову карикатуру. Нпр. стар, уморан,
несигуран, лаком, поводљив.....
- Скакавци имају задатак да окарактеришу сина и нацртају његову карикатуру. Нпр. млад (10 –
15 година ), детињаст, несигуран, поводљив....
- Бубамаре имају задатак да испишу све комбинације ходања, јахања и ношења и да их представе
у облику чича Глише.

7.

Корак: Презентација по групама – 7 минута
- На хамеру свака група лепи свој урађени задатак и представник сваке групе чита урађене
задатке. Позавршетку презентације снваке групе вршимо анализу урађеног.

8.

Корак: Задавање домаћих задатака – 1 минут
- Прочитати текст два три пута и размислити о поуци ове приповетке

ДРУГИ ЧАС ( УТВРЂИВАЊЕ )

1.

Корак: Емоционална припрема – 5 минута
- Разговор о јучерашњим активностима:
- Асоцијација, читање, анализа, подела на групе и рад у радионици ( читање урађеног са хамера)

2.

Корак: Истицање циља часа

3.

Корак: Читање текста од стране ученика по улогама ( прповедач, отац и пролазници ) – 6 минута

4.

Корак: Радионица – 17 минута
- Свака група добија цедуљу на којој је исписан задатак.
I ( лептири )
Ваш задатак је да текст из Читанке прво пажљиво прочитате у себи, а онда пронађите реченицу
'' Право би било да човјек узме батину па да вас обојицу шћера.'' До ове реченице издвојте
четри слике. На папиру у левом углу упишите број слике. Текст слике лепо препишите на папир
штампаним словима па одвојите линијом. Испод текста илуструјте ту слику. Управни говор
пишете у облачић и тако стварате стрип. ( НАПОМЕНА – пошто је број ученика ове групе
осам , а има четри слика једну слику раде два ученика тј. у пару).

II ( скакавци )
Ваш задатак је да текст из Читанке прво пажљиво прочитате у себи, а онда проађите реченицу ''
Онда сјашу обојица и пођу пјешице, отас с' једне стране а син с'друге стране...''
Од ове реченице издвојте четри слике. На папиру у левом углу упишите број слике. Текст слике
лепо препишите на папир штампаним словима па одвојите линијом. Испод текста илуструјте ту
слику. Управни говор пишете у облачић и тако стварате стрип.
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( НАПОМЕНА – пошто је број ученика ове групе осам , а има четри слика једну слику раде два
ученика тј. у пару).
III ( бубамаре )
Ваш задатак је да напишете интервју. Ситуација је следећа:
Неко од случајних пролазника је написао допис локалним медијима о ''чудном'' путовању два
човека и магарца. Новинар Дероје Зврндић већ дуже времена покушава пронаћи магарца.
Налази га на ливади близу једног потока како лешкари. Дероје се упознаје са магарцем и овај
пристаје да да изјаву за локалне новине. ( Интервју пишите у управном говору).
Дероје: ''Господине Њако драго ми је што сте пристали да дате изјаву за нашер локалне новине''.
Њако: '' Не, заправо ви мени чините част ''.
Дероје: '' Опишите ми како ....
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:

5.

Корак: Представљање сваке групе. – 8 минута
Прво се представљају Лептири. Представник ове групе на хамеру лепи четри илустрације ( по
редоследу) и каже шта су представили. Затим представник скакаваца исто лепи четри илустрације и
каже шта су они представили. Све ''бубамаре'' изађу и отпевају '' Магаренце Њако'', а два
представника бубамара читају написани интервју, а по завршетку папир залепе на хамер.

6.

Корак: Радионица – 5 минута
За све ученике задатак је исти. Напишите на стикеру шта би сте рекли оцу, сину и магарцу да сте их
срели ( као ови пролазници који се јављају у приповетци) у тренутку кад отац и син носе магарца.
Ко како заврши лепи стикер на хамер.

7.

Корак: Смишљање порука, поука и пословица. – 3 минута
Нпр. Сто људи – сто ћуди
Ако је неко луд не буди му друг.
Не служи се туђом памећу.
Трипут мери, једном сеци.
Не дозволи да ти други соле памет.

8.

Корак: Писање наслова на хамеру и добијање компактне целине за ову наставну јединицу. – 1 минут
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗГЛЕД Х АМЕРА

СВИЈЕТУ СЕ НЕ МОЖЕ УГОДИТИ

Народна приповетка

НАРОДНА
КЊИЖЕВНОСТ

А БАЈКЕ

Б ПЕСМЕ

А1 ПРИНЦ
А2 НЕКАДА ДАВНО
А3 НЕСТВАРНО

(Лептири)
Карактеристике оца:
- стар, уморан, несигуран, лаком,
поводљив.....

Б1 ЕПСКЕ
Б2 ЛИРСКЕ
Б3 ОБИЧАЈНЕ

В БАСНЕ
В1 ПОУКА
В2 ГОВОР
В3 ЖИВОТИЊЕ

( Скакавци )
Карактеристике сина:
млад (10–15год), детињаст,
несигуран, поводљив...

(Лептири )

( Бубамаре )
Комбинације ходања....
Отац јаше а син иде пешке;

( Скакавци )

Пронађите 9. Слику!
Крије се у једној од илустрованих!

( Бубамаре)
Новинар Дероје Зврндић већ дуже времена покушава пронаћи магарца. Налази га на ливади близу једног потока како лешкари. Дероје се упознаје
са магарцем и овај пристаје да да изјаву за локалне новине. ( Интервју пишите у управном говору).
Дероје: ''Господине Њако драго ми је што сте пристали да дате изјаву за нашер локалне новине''.
Њако: '' Не, заправо ви мени чините част ''.
Дероје: '' Опишите ми како ....
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:
Дероје:
Њако:

Напишите на стикеру шта би сте рекли оцу, сину и магарцу да сте их срели ( као ови пролазници који се
јављају у приповетци) у тренутку кад отац и син носе магарца.
МЕСТО ЗА ЛЕПЉЕЊЕ СТИКЕРА

Сто људи – сто ћуди
Ако је неко луд не буди му друг.
Не служи се туђом памећу.

5

Трипут мери, једном сеци.
Не дозволи да ти други соле памет.

Прилог 3
ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ЧАСА – ДАНА ПРЕМА МЕТОДИЧКОМ МОДЕЛУ
ПРВИ ЧАС - ОБРАДА
Трајање
наставних
ситуација

Наставно
подручје

Ток наставних
ситуација - кораци

Активности
ученика

Активности
учитеља

Књижевност

Емоционална припрема
( решавање асоцијације )

Ученици решавају
асоцијацију

Најава наставне јединице

Слушање

Открива делове
асоцијације и
мотивише
Најављује

2 минута

Изражајно читање

Слушање

Читање

3 минута

Разговор о доживљају

Дијалог

Дијалог

10 минута

Анализа садржине према
логичким целинама

19 минута

Подела ученика на три
групе и рад у првој
радионици

Читање на глас по
деловима, издвајају
непознате речи,
анализирају
Групишу се, припремај
у се за рад, раде,
договарају се,читају,
пишу, допуњују се,
илуструју,

Објашњава
непознате речи,
анализира са
ученицима
Дели ученике у
три групе,
објашњава,
упућује у рад,
надгледа, помаже

5 минута

Презентација по групама

Читају, слушају,
гледају, анализирају,
дају своје мишљење...

Слуша, исправља,
помаже,анализира,
уважава...

1 минут

Задавање домаћег
задатка

Записују

Задаје

5 минута

Наставна
тема
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ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАСТАВНОГ ЧАСА – ДАНА ПРЕМА МЕТОДИЧКОМ МОДЕЛУ
ДРУГИ ЧАС - УТВРЂИВАЊЕ
Трајање
наставних
ситуација

Наставна
тема

Наставно
подручје

Ток наставних
ситуација - кораци

Активности ученика

Активности
учитеља

5 минута

Емоционална припрема
( решавање асоцијације )

Разговарају,
присећају се...

Пита,
упућује,
подсећа...

/

Најава наставне јединице

Слушање

Најављује

6 минута

Изражајно читање

Читање

Слушање

17 минута

Радионица

Читају,
преписују...

8 минута

Презентација група

5 минута

Радионица

3 минута

Писање : поука, порука и
изрека.

Приказују,
читају,
објашњавају, певају ...
Деле стикере, пишу,
смишљају...
Размишљају,
закључују,...

Надгледа,
усмерава,
помаже...
Слуша,
хвали,
подстиче.....
Мотивише,
подстиче,...
Надгледа,
помаже

1 минут

Записивање наслова на
хамеру
и
добијање
компактне целине

Посматрају, читају, ...

Пише

читају,

проналазе,
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