
Игром до знања 

Аутор Анка Рашић 

Предмет Српски језик, свет око нас 

Наставна  тема Пролеће 

Разред први 

Наставна јединица  „Пролеће“, Воја Царић 

Тип часа обрада 

Наставне методе Дијалошка, текстуална, интерактивно учење, вршњачка 

подршка 

Наставни облици Фронтални, групни, индивидуални 

Наставна средства Мултимедијални софтер Hot Potatoes  и интерактивни пано 

ThingLink 

Наставни објекти Дигитални кабинет 

Циљ часа  Играјући ученици уче. Обзиром да већина ученика доста 

проводи време крај рачунара ово је прилика да прошире 

своја знања из различитих предмета. 

 

Корелација са другим 

Предметима 

Ликовна култура, музичка култура, чувари природе, од 

играчке до рачунара, грађанско васпитање 

Образовни Усвојити основне природне законитости, уочити промене у 

природи интегрисане у наставни садржај више предмета. 

Усклађивати  наставни садржај потребама ученика. 

Функцонални Развијати способност прилагођавања и примене 

практичног знања. Навикавати ученике на чување 

природе. 
Васпитни  Стварати позитивне навике употребе рачунара. 

Подстицати стварање позитивне атмосфере у току групног 

рада. 
Корелација која је 

предходила 

На часу, света око нас обрадили смо наставну јединицу 

„Пролеће“.  Након тога смо урадили плакат на часу 

ликовне културе. 

  
Српски језик Обрада песме „Пролеће“, Воје Царића 
Уводни део 

Програм JCross 

за израду укрштенице  

Поновимо колико годишњих доба знамо. Радосни смо, 

радимо укршеницу. 

 

Главни део Укратко о аутору песме. 

Сликовни приказ стхова, обрађујемо песничке слике. 



Пролеће

 
Шта ради рода? 

Где се то упутила 

пчела? 

Зашто су сви изашли 

из куће? 

Које осећање видимо? 

Опет креће

пролеће

с песмом кроз мој крај.

 
Уживамо у жубору воде 

док посматрамо слику 

и слушамо учитељицу 

која рецитује стихове. 

Дође ласта, дође рода,

зажубори бистра вода

и полете змај.

 



Уживамо у веселом 

цвркуту птица док су 

гледамо и слушамо 

стихове. 

Коментаришемо како 

се оркестар животиња 

окупио, сложни су. 

Топли дани,

сунчани,

изменили свет.

 
Уочавамо промене, 

покрете, осећања. 

Истичемо другарски 

однос пчелица, 

ластавица. 

И гле, свуда наоколо,

где је било грање голо.

осуо се цвет.

 
 



Значај вредног и 

несебичног рада. Вредне пчеле

почеле

да скупљају мед.

 
 

Снега нема, зима није,
бацили смо бунду, скије 

лоптин сад је ред!

 
 Разоварамо о утисцима. Најбоља песничка слика је.. 

Завршни део Ученици су и раније радили у групама. Тако су и сели. 

Свака група добија задатак да реши ребус. Напреднији 

могу да напиши неколико реченица о решењу. Кад реше 

све групе, капитени група образлажу решење пред целим 

разредом. 

  

 

 

 

 



 
Свет око нас Утврђивање годишњег доба -  пролеће 
Уводни део  

 

Програмом JCloze 

За попуњавање 

празнина, од датих 

слова попуњавамо реч 

у празнини. 

Свака од група је 

задужена, она која не 

погоди има право на 

помоћ друге групе. 

Ми смо се стварно 

добро играли. 

Допиши реч у празнине. 

 
Галавни део  

Уз музику „Пролеће“ 

свака група добија 

задатак. 

Програм за израду 

задатака  

  JQuiz   - квиз 

  JMatch – спаривања 

леве и десне стране 

ThingLink – за 

прављење 

интерактивног паноа 

од предходно урађеног 

на ликовном. 

На часу ликовное 

културе направљен је 

пано.  

Подела ученика
у 3 групе

1. Пчелице 
Природа

2. Ластавице 
Израда интерактивног 

паноа

3. Роде
Спари речи са десне и 

леве стране 

 



Сазнајемо ко је аутор 

композиције у којој 

уживамо. 

Добро нисмо баш 

уживали, 

Слушали. 

Замењујњмо места 

групама. 

Заменимо 
места 
групама

Антонио Лучо Вивалди је био венецијански 
свештеник и композитор из периода, као и 

познати виолиниста.
Слушамо композицију, док радимо задатке, 

«Пролеће».
Једно од четири годишљих доба

 
Завршни део 

Овај део смо посветили 

очувању природе. 

Дошли смо до 

закључка да се одрасли 

не понашају у складу 

са природом. 

 

Домаћи задатак: 

 

Указујемо одраслима 

на погрешно 

понашање. 

Ми немаму другу 

пленет, морамо је 

сачувати! 

Заштитимо 
природу

Одложи пластични амбалажу на 
месту предвиђеном за пластични одпад
Разврстајте одпад
Одложи стаклену амбалажу на месту 
предвиђеном за стаклени одпад
Возите бицикл
Не бацај папир на улици! 

 
  

  

  

  

 Поштујући пропозиције конкурса  

Радове сам окачиле на 

https://spaces.hightail.com/space/0Msu4 

 

  

https://spaces.hightail.com/space/0Msu4


  

  

  

 


