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ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА

1. ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА СУ:

1) обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју 
ученика; 

2) обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за цело-
вити развој ученика, развијање ненасилног понашања и успоста-
вљање нулте толеранције према насиљу; 

3) свеобухватна укљученост ученика у систем образовања и 
васпитања; 

4) развијање и практиковање здравих животних стилова, све-
сти о важности сопственог здравља и безбедности, потребе него-
вања и развоја физичких способности; 

5) развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и 
очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 
добробити животиња; 

6) континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода 
образовања и васпитања заснованог на провереним научним са-
знањима и образовној пракси; 

7) развијање компетенција за сналажење и активно учешће у 
савременом друштву које се мења; 

8) пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и 
физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, ра-
звојним потребама и интересовањима; 

9) развијање кључних компетенција за целоживотно учење, 
развијање међупредметних компетенција за потребе савремене на-
уке и технологије; 

10) развој свести о себи, развој стваралачких способности, 
критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски 
рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражава-
ња свог мишљења; 

11) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору да-
љег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

12) развијање осећања солидарности, разумевања и конструк-
тивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства; 

13) развијање позитивних људских вредности; 
14) развијање компетенција за разумевање и поштовање пра-

ва детета, људских права, грађанских слобода и способности за 
живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, 
верске, родне, полне и узрасне равноправности, развој толеранци-
је и уважавање различитости; 

16) развијање личног и националног идентитета, развијање 
свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 
неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе 
српског народа и националних мањина, развијање интеркултурал-
ности, поштовање и очување националне и светске културне ба-
штине;

17) повећање ефикасности употребе свих ресурса образова-
ња и васпитања, завршавање образовања и васпитања у предвиђе-
ном року са минималним продужетком трајања и смањеним напу-
штањем школовања; 

18) повећање ефикасности образовања и васпитања и унапре-
ђивање образовног нивоа становништва Републике Србије као др-
жаве засноване на знању.

2. ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС 
УЧЕЊА 

Структура програма свих наставних предмета је конципира-
на на исти начин. На почетку се налази циљ наставе и учења пред-
мета за први циклус образовања и васпитања. У табели која следи, 
у првој колони, дефинисани су предметни исходи за крај трећег 
разреда, у другој колони дате су области и/или теме, а у трећој 
се налазе предметни садржаји. Иза табеле налазе се кључне речи 
садржаја програма и препоруке за остваривања наставе и учења 
конкретног предмета под насловом Упутство за дидактичко-ме-
тодичко остваривање програма.

Програми наставе и учења засновани су на општим циље-
вима и исходима образовања и васпитања и потребама и могућ-
ностима ученика трећег разреда. Усмерени су на процес и исходе 
учења, а не на саме садржаје који сада имају другачију функцију и 
значај. Садржаји више нису циљ сами по себи, већ су у функцији 
остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање 
ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вешти-
нама које је градио и развијао током једне године учења конкрет-
ног наставног предмета, у овом случају током трећег разреда. Ова-
ко конципирани програми подразумевају да оствареност исхода 
води ка развијању компетенција, и то како општих и специфичних 
предметних, тако и кључних. 

Прегледом исхода који су дати у оквиру појединих програма 
наставе и учења може се видети како се постављају темељи разво-
ја кључних и општих међупредметних компетенција које желимо 
да наши ученици имају на крају основног образовања. Та потреба 
да се образовање и васпитање усмере ка развијању компетенција 
био је један од разлога увођења и пројектне наставе као облика 
образовно-васпитног рада. Пројектна настава се у данашње вре-
ме све више фокусира на остваривање образовних стандарда и 
исхода и, како показују резултати најновијих истраживања, прати 
друштвене промене својом усмереношћу на развијање знања и 
способности ученика кроз активности планирања, истраживања и 
тимског рада у оквиру предметног и међупредметног повезивања 
садржаја. Поред тога, једна од битних особина савременог при-
ступа пројектном раду у настави односи се на коришћење ИКТ у 
пројектним активностима што обезбеђује ефикасније учење и ра-
звијање знања, али и развијање понашања правилног и безбедног 
коришћења рачунара и интернета. Детаљније препоруке за пла-
нирање и остваривање пројектне наставе дате су у поглављу 7 – 
Упутство за реализацију пројектне наставе.

На путу остваривања циља и исхода кључна је улога настав-
ника који добија значајан простор за слободу избора и повезивање 
садржаја; метода, поступака и техника наставе и учења и активно-
сти ученика. Оријентација на процес учења и исходе брига је не 
само о резултатима, већ и начину на који се учи, односно како се 
гради и повезује знање у смислене целине, како се развија мрежа 
појмова и повезује знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења намењени су, пре свега, наставни-
цима који непосредно раде са ученицима, али и онима који на по-



средан начин узимају учешће у образовању и васпитању. Зато тре-
ба имати у виду да терминологија, која је коришћена у програмима 
наставе и учења, није намењена ученицима и треба је приликом 
дефинисања конкретних наставних јединица, било за непосредан 
рад са ученицима, било за потребе уџбеничких и дидактичких ма-
теријала, прилагодити узрасту ученика. Програми наставе и уче-
ња су наставницима полазна основа и педагошко полазиште за 
развијање образовно-васпитне праксе: за планирање годишњих и 
оперативних планова, непосредну припрему за рад као и оквир за 
преиспитивање праксе развијања планова, остваривања и праћења 

и вредновања наставе и учења кроз сопствена промишљања, раз-
говор са колегама итд.

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не 
може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија 
кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активно-
сти у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту 
конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне зајед-
нице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да 
се на основу датих програма планира и остварује настава и учење 
које одговара конкретним потребама одељења.

3. ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК
Циљ Циљ учења Српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика ради правилног усменог и писаног 

изражавања, негујући свест о значају улоге језика у очувању националног идентитета; да се оспособе за тумачење одабраних књижевних и других 
уметничких дела из српске и светске баштине, ради неговања традиције и културе српског народа и развијања интеркултуралности

Разред Трећи
Годишњи фонд часова 180

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ОБЛАСТ/
ТЕМА САДРЖАЈИ

– чита са разумевањем различите текстове; 
– опише свој доживљај прочитаних књижевних дела;
– изнесе своје мишљење о тексту;
– разликује књижевне врсте: лирску и епску песму, причу, 
басну, бајку, роман и драмски текст;
– одреди тему, редослед догађаја, време и место дешавања у 
прочитаном тексту;
– именује главне и споредне ликове и разликује њихове пози-
тивне и негативне особине;
– уочи основне одлике лирске песме (стих, строфа и рима);
– разуме пренесено значење пословице и басне и њихову 
поучност;
– разуме идеје књижевног дела;
– уочи основне одлике народне бајке;
– разликује народну од ауторске бајке;
– представи главне особине јунака;
– уочи основне одлике народне епске песме;
– уочи поређење у књижевном делу и разуме његову улогу;
– разликује опис од приповедања у књижевном делу;
– покаже примере дијалога у песми, причи и драмском тексту;
– уочи хумор у књижевном делу;
– чита текст поштујући интонацију реченице/стиха;
– изражајно рецитује песму и чита прозни текст;
– изводи драмске текстове;
– разликује врсте (и подврсте) речи у типичним случајевима;
– одреди основне граматичке категорије именица, придева и 
глагола;
– примењује основна правописна правила;
– јасно и разговетно изговори обавештајну, упитну и заповедну 
реченицу, поштујући одговарајућу интонацију и логички акце-
нат, паузе, брзину и темпо;
– споји више реченица у краћу и дужу целину;
– препричава, прича и описује и на сажет и на опширан начин;
– извештава о догађајима водећи рачуна о прецизности, тачно-
сти, објективности и сажетости;
– варира језички израз;
– попуни једноставан образац у који уноси основне личне 
податке;
– разликује формални од неформалног говора (комуникације);
– учествује у разговору поштујући уобичајена правила комуни-
кације и пажљиво слуша саговорника

КЊИЖЕВНОСТ

ШКОЛСКА ЛЕКТИРА
Лирска поезија 
1  Душан Костић: Септембар
2  Григор Витез: Какве је боје поток/
Десанка Максимовић: Вожња
3  Душан Васиљев: Зима 
4  Мирослав Антић: Шта је највеће/
Ф  Г  Лорка: Луцкаста песма 
5  Драган Лукић: Свакога дана/
Шта је отац 
6  Бранислав Црнчевић: Љутито мече/
Љубивоје Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа
7  Милован Данојлић: Љубавна песма
8  Љубивоје Ршумовић: Домовина себрани лепотом
9  Химна Светоме Сави
10  Бранко Стевановић: Занимање Марка Краљевића 
Епска поезија
11  Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, Орање 
Марка Краљевића
Проза
1  Ла Фонтен: Цврчак и мрав/Езоп: Корњача и зец
2  Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће
3  Народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи
4  Народна приповетка: Свијету се не може угодити
5  Бранко Ћопић: Изокренута прича
6  Оскар Вајлд: Себични џин
7  Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње (одломак)
8  Бранко В  Радичевић: Прича о дечаку и Месецу
9  Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру (одломак)
10  Јохана Шпири: Хајди (одломак)
11  Народна бајка: Баш-Челик (читање у наставцима)
12  Јасминка Петровић: Од читања се расте (читање у наставцима)
Драмски текстови
1  Душан Радовић: А зашто он вежба
2  Александар Поповић: Лед се топи
3  Јованка Јоргачевић: Никад два добра
4  Лаза Лазић: Суђење
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу о 
значајним личностима српског језика, књижевности и културе 
(Милева Ајнштајн, Михаило Пупин), знаменита завичајна 
личност и др
ДОМАЋА ЛЕКТИРА
1  Бранко Ћопић: Доживљаји Мачка Тоше 
2  Избор из поезије Душана Радовића (Замислите, Да ли ми ве-
рујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне ђачке исповести, 
Здравица, Плави зец и друге песме)
3  Браћа Грим: Бајке (по избору)

Књижевни појмови:
– лирска песма,
– химна, 
– епска песма, 
– народна бајка, 
– роман, 
– поређење, 
– персонификација (на нивоу препознавања), 
– опис, 
– дијалог,
– приповедање, 
– епски јунак, 
– драмска радња



ЈЕЗИК
Граматика, правопис и ортоепија

Врсте речи: 
именице (градивне, збирне); 
придеви (присвојни, градивни); род и број придева;
заменице (личне заменице);
глаголи; лице и број глагола
Подела речи на крају реда (граница на самогласник)
Управни говор (први и други модел)  Неуправни говор
Велико слово: писање имена народа, вишечланих географских 
назива (планина, река, језера, мора и сл ), празника, наслова 
књига и часописа; 
Писање присвојних придева изведених од властитих имена 
(суфикси: -ов, -ев, 
-ин; -ски, -чки, -шки)  
Речца не уз именице и придеве.
Наводници (у управном говору, насловима дела, називима 
школа)
Сугласник ј (између самогласника и-о и о-и)
Скраћенице (мерне јединице за масу, дужину, време и запремину 
течности)

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Краћи и дужи текстови – књижевни и некњижевни, као и нели-
неарни текстови
Причање о догађајима и доживљајима, стварним и измишљеним 
(усмено и писано)  
Описивање људи, животиња и природе (плански приступ) – 
усмено и писано
Различите комуникативне ситуације (комуникација са одраслима 
и са вршњацима; у школи, у продавници, телефонски разговор, 
поздрављања, честитања и сл )
Богаћење речника: речи истог или сличног значења; речи 
супротног значења; речи које значе нешто умањено и увећано (уз 
одговарајуће текстове из лектире)
Правописне вежбе: вежбе допуњавања и избора правилног обли-
ка речи; диктат, аутодиктат
Језичке вежбе: проширивање и допуњавање реченица разли-
читим врстама речи, промена реда речи у реченици, промена 
дужине реченице
Лексичко-семантичке вежбе: речи који припадају различитим 
тематским скуповима; речи супротног значања али исте врсте и 
истог рода и броја, промена граматичког лица у тексту; основно 
и пренесено значење речи и друго
Стилске вежбе: састављање прича на основу задатих речи; 
сажимање или проширивање познате приче (текста), мењање 
краја приче (текста); настављање приче на основу датог почетка; 
промена становишта (нпр  увести у текст нове ликове; сместити 
бајку у далеку будућност )
Говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, сценско прикази-
вање драмског/драматизованог текста и сл

Кључни појмови садржаја: књижевност, језик, језичка култура.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм наставе и учења Српског језика заснован је на ис-
ходима, односно на процесу учења и ученичким постигнућима. 
Исходи представљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова 
и вредности које ученик гради, проширује и продубљује кроз све 
три предметне области.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата креирање годишњег и 
оперативних планова, као и развијање припрема за час/дан/седми-
цу. Годишњи план садржи број часова по областима распоређених 
по месецима, а у складу са школским календаром, планирани фон-
дом часова по областима и годишњим фондом часова.

Програм наставе и учења предмета Српски језик у трећем 
разреду основне школе чине три предметне области: Књижевност, 
Језик и Језичка култура. Препоручени број часова по предметним 
областима је: Књижевност – 80 часова, Језик – 60 часова и Језич-
ка култура – 40 часова. Све области се прожимају и ниједна се не 
може изучавати изоловано и без садејства са другим областима. 

Приликом креирања годишњег и оперативних планова неоп-
ходно је водити рачуна о школском календару и активностима које 
прате живот школе. Оперативни план садржи рубрику са опера-
ционализованим исходима, дефинисаним наставним јединицама, 
рубрику за планирану међупредметну повезаност и рубрику за 
евалуацију квалитета испланираног, као и друге елементе према 

процени наставника. Припрема за час подразумева дефинисање 
циља часа, дефинисање исхода у односу на циљ часа, планирање 
активности ученика и наставника у односу на циљ и дефинисане 
исходе, планиране начине провере остварености исхода, избор на-
ставних стратегија, метода и поступака учења и подучавања.

Уз годишњи план, формира се листа распоређених тексто-
ва по месецима, као и домаћа лектира. Дистрибуција текстова по 
месецима, као и до сада, заснована је на груписању и повезивању 
текстова према различитим критеријумима – природа и улога књи-
жевног дела; врстe текстова; сврха текстова: за читање/разумевање/
препричавање/тумачење; брзина напредовања ученика; годишња 
доба; значајни датуми и празници; посебности ученичког колекти-
ва, школе и локалне заједнице; предметна и међупредметна повеза-
ност садржаја и исхода; међупредметне компетенције, итд. Дакле, 
корелативност је омогућена комбиновањем текстова у сродне те-
матско-мотивске целине према различитим критеријумима. 

Могући примери функционалног повезивања текстова по 
сродности дела могу бити следећи (никако и једини):

• свет детињства (Светлана Велмар Јанковић: Златно јагње 
– Јохана Шпири: Хајди (одломак) – Јасминка Петровић: Од чита-
ња се расте (читање у наставцима) – Душан Радовић: А зашто он 
вежба – Александар Поповић: Лед се топи – Јованка Јоргачевић: 
Никад два добра – Лаза Лазић: Суђење);

• породица (Мирослав Антић: Шта је највеће или Ф. Г. Лор-
ка: Луцкаста песма – Драган Лукић: Свакога дана или Шта је 
отац – Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру);

• хумор (Бранислав Црнчевић: Љутито мече или Љубивоје 
Ршумовић: Аждаја своме чеду тепа – народна приповетка: Свије-



ту се не може угодити – Бранко Ћопић: Изокренута прича и До-
живљаји Мачка Тоше – избор из поезије Душана Радовића (Зами-
слите, Да ли ми верујете, Страшан лав, Кад је био мрак, Тужне 
ђачке исповести, Здравица, Плави зец и друге песме);

• описивање (Душан Костић: Септембар – Григор Витез: Ка-
кве је боје поток или Десанка Максимовић: Вожња – Душан Ва-
сиљев: Зима);

• бајколики свет (Бранко В. Радичевић: Прича о дечаку и 
Месецу – народна бајка: Чардак ни на небу ни на земљи – Оскар 
Вајлд: Себични џин – народна бајка: Баш-Челик (читање у настав-
цима) – Браћа Грим: Бајке (избор);

• знаменити епски јунак (Бранко Стевановић: Занимање Мар-
ка Краљевића; Народне песме: Марко Краљевић и бег Костадин, 
Орање Марка Краљевића);

• значајне личности српског језика, књижевности, науке и 
културе (Свети Сава, Милева Ајнштајн, Михаило Пупин): Химна 
Светоме Сави – М. Пупин: Са пашњака до научењака.

Наведени примери показују како се књижевноуметнички 
текст може повезивати са другима на различите начине, према ра-
зличитим мотивима или тону приповедања.

Избор лектире за трећи разред је веома битан јер ученици 
треба даље да улазе у свет књижевности, да воле да читају и да 
у томе буду мотивисани, што се за почетак првенствено пости-
же успехом у читању (отуда у списку лектире има доста кратких 
текстова и дела, али и дужих у односу на други разред, а ученику 
тематски и стилски врло блиских, да би се даље неговала и истрај-
ност у читању). Са друге стране, на овом узрасту важно је да уче-
ници још више упознају текстове различитих жанрова, као и дела 
различита по времену настанка. Тако се сада у лектири, и у оквиру 
књижевнотеоријских појмова, налазе традиционалне врсте (народ-
на бајка и народна јуначка песма). 

У лектири су две народне бајке Чардак ни на небу ни на зе-
мљи и Баш-Челик (за читање у наставцима), како би ученици упо-
ређујући ове две типичне народне бајке лакше упознавали одлике 
ове књижевне врсте. Нешто слично имамо и код епских песама о 
Марку Краљевићу. Упоређујући их, ученици могу градити слику 
епског јунака, односно Марков портрет и његове особине које су 
на различите начине представљене у ове две песме: у једној ти-
пично епској (односно за ученике овог узраста народној јуначкој), 
Орање Марка Краљевића, у којој имамо борбу за ослобођење и бо-
јеве јунака, и у другој, нетипичној епској песми Марко Краљевић и 
бег Костадин, у којој се одвија борба речима, а не оружјем, и бор-
ба на моралном, а не на бојном пољу. Ту је и песма савременог пе-
сника Бранка Стевановића, која на занимљив и духовит начин пева 
о Марку Краљевићу, како би ученици могли да је пореде са тради-
ционалном врстом и да полако схватају да је народна књижевност 
жива и данас – по својим универзалним моралним вредностима и 
као извориште модерног стваралаштва.

У трећем, као и у првом и другом разреду, читају се текстови 
у наставцима, а то подразумева да се на неколико планираних ча-
сова, према плану који учитељ/учитељица самостално осмисле и 
одговарајућом динамиком, читају и анализирају наведена дела. У 
трећем разреду у питању су два текста: репрезентативна народна 
бајка Баш-Челик и прича за децу Од читања се расте Јасминке 
Петровић (чија се радња одвија у осам дана – од понедељка до по-
недељка, те се текст може лако поделити и у самој настави, тако 
што би се, на пример, на часу читала два „дана”, односно два дела 
приче или би се два/три дела задавала ученицима за читање код 
куће, како би на часу било довољно времена за њихову обраду и 
повезивање са претходно прочитаним). Током читања у наставци-
ма ученици негују истрајност у читању и у усвајању доминантних 
естетских и васпитних вредности књижевноуметничких текстова. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

КЊИЖЕВНОСТ

У настави књижевности најважније је код ученика развија-
ти способност читања књижевних текстова са разумевањем, под-

стицати љубав према читању, градити осећај за лепо и вредно, 
васпитавати укус и неговати истрајност у читању и доживљавању 
књижевног дела. Ученике треба навикавати да опишу доживљај 
прочитаних књижевних дела и изнесу мишљење о њима. Читање 
захтева време, истрајност и посвећеност, а неговање ових карак-
теристика представља основ за сва даља учења. Кроз читање књи-
жевноуметничких текстова и у разговору о њима на часу гради се 
критичко мишљење, јер ученици треба да имају суд о поступцима 
и особинама ликова, као и о различитим догађајима у тексту. По-
себно је важно што књижевност код ученика интензивно развија 
емпатију, тиме што од читалаца тражи да се ставе на место друго-
га и да разумеју најразличитије особине и поступке ликова. Наста-
ва књижевности јача национални и културни идентитет ученика, 
кроз упознавање своје књижевности и културе, као и књижевно-
сти и културе других народа.

Школска лектира је разврстана по књижевним родовима 
– лирска и епска поезија, проза, драмски текстови за децу и обо-
гаћена избором научнопопуларних и информативних текстова. 
Обавезни део школске лектире састоји се, углавном, од дела која 
припадају основном националном корпусу, али и репрезентативна 
дела за децу из светске књижевности (Оскар Вајлд: Себични џин, 
Ијан Макјуен: Реч-две о Питеру, Јохана Шпири: Хајди (одломак). 

Домаћа лектира обухвата значајна поетска и прозна дела дечје 
књижевности (Браћа Грим: Бајке (три бајке по избору), Бранко Ћо-
пић: Доживљаји Мачка Тоше, избор из поезије Душана Радовића. 

Избор дела школске и домаће лектире примерен је узрасту 
ученика.

Поједина дела из обавезног корпуса су изборна. Учитељу се 
пружа могућност да изабере да ли ће на часовима обрађивати:

• Ла Фонтенову басну Цврчак и мрав или Езопову басну Кор-
њача и зец;

• Шта је највеће Мирослава Антића или Луцкасту песму Ф. 
Г. Лорке;

• Свакога дана или Шта је отац Драгана Лукића;
• Какве је боје поток Григора Витеза или Вожња Десанке 

Максимовић;
• Љутито мече Бранислава Црнчевића или Аждаја своме 

чеду тепа Љубивоја Ршумовића.
Изборност допушта наставнику већу креативност у дости-

зању исхода. Програмом се подстиче упознавање ученика са зна-
чајним личностима српског језика, књижевности, науке и културе 
(Свети Сава, Милева Ајнштајн, Михајло Пупин). 

Током обраде књижевних текстова ученици развијају прва 
литерарно-естетска искуства и формирају своје ставове о делу које 
слушају или читају. Учитељ подстиче ученике да износе своје ста-
вове и аргументују их примерима из текста.

Поређење као стилску фигуру ученик овог узраста треба 
првенствено да уочи, а потом и да разуме његову улогу у тексту. 
Ученици усвајају основне облике казивања (форме приповедања) 
тумачећи текстове из школске и домаће лектире. Ученик треба да 
разликује опис од приповедања у књижевном делу и уочи дијалог 
у песми, причи и драмском тексту. 

Приликом обраде лирских, епских и драмских текстова за 
децу ученици се мотивишу на читав низ стваралачких активности 
које настају поводом дела (изражајно рецитовање лирске песме, 
читање прозног текста интерпретативно, сценски наступ – изво-
ђење драмског текста, драмска игра, драмски дијалози, гледање 
дечје позоришне представе, снимање и коментарисање драматизо-
ваних одломака). 

Развијање књижевних појмова код ученика не подразумева 
учење дефиниција, већ именовање и описно образлагање појма; 
уочавање улоге одређеног појма у књижевноуметничком тексту.

Важно је нагласити да ученици треба да читају оригиналне 
текстове аутора, а не оне који су из разних разлога и на различите 
начине прекрајани и мењани претходних деценија, као што је то 
био случај са бајком „Себични џин” Оскара Вајлда. Ова бајка за-
вршава се смрћу џина у дубокој старости, уз хришћанске мотиве 
који су битни за разумевање и самог краја и дела у целини.

Књижевна дела која су доживела екранизацију (Хајди, Баш-
-Челик и друге народне и ауторске бајке) могу послужити за ком-



паративну анализу и уочавање разлике између књижевности и 
филма, чиме ученици могу доћи до закључка о природи два медија 
и развијати своју медијску писменост. Часови књижевности могу 
се употпунити коришћењем дигиталних садржаја. Наставницима 
и ученицима могу бити од велике помоћи аудио записи, на којима 
се чује како глумци изражајно и интерпретативно казују изабране 
текстове. Такође, у наставу треба увести разноврсне стваралачке 
активности којима се врши систематизација обрађених садржаја 
(игре асоцијација, креативне слагалице, интерактивни задаци и 
квизови).

ЈЕЗИК

У настави језика ученици овладавају писаним и усменим 
стандардним српским језиком. Програм је усмерен на усвајање 
основних граматичких правила и њихову адекватну примену у пи-
саној и говорној комуникацији.

Граматика

У програму су наведени само нови садржаји из граматике, 
али се подразумева да се градиво повезује са садржајима обрађе-
ним у првом и другом разреду. 

Основна знања из морфологије проширују се у вези са име-
ницама, придевима и глаголима, а уводи се нова врста речи: за-
менице (само личне). Две нове именичке подврсте, градивне и 
збирне именице, треба увести тек пошто се понове властите и 
заједничке именице. Нову подврсту придева – градивне и при-
својне треба увести тек пошто се понове описни придеви. Важно 
је да ученици повежу градивне именице као основу за извођење 
градивних придева, а да не мешају ове две врсте речи. Кад су у 
питању присвојни придеви, градиво из граматике треба што више 
повезивати са правописом. Да би се одредио род и број придева, 
треба поновити род и број именица и указати ученицима на слага-
ње придева са именицом у роду и броју, без увођења нових терми-
на. Увођење личних заменица подразумева само основне облике и 
њихово повезивање са глаголским лицем, односно бројем, што ће 
представљати основу за уочавање слагања субјекта и предиката у 
наредном разреду.

Врсте речи уочавати најпре на изолованим примерима (у 
основном облику), а затим увежбавати и у оквиру реченице.

Наставу граматике треба повезивати са наставом књижевно-
сти тако што књижевни текстови из Читанке могу послужити за 
граматичку анализу и послужити као пример употребе врста речи 
у реченици и различитих врста реченица по облику и значењу. Во-
дити рачуна о томе да примери буду једноставни за анализу. Учи-
тељ може и прилагодити текст, тако да примери буду типични.

Правопис

Правописна правила ученици треба да усвајају постепено, уз 
понављање и вежбање већ наученог и уз усвајање нових садржаја, 
и то путем различитих вежбања како на нивоу речи тако и на ни-
воу реченице. 

Писање вишечланих географских назива потребно је повеза-
ти са наставом природе и друштва – завичајном географијом.

Пожељно је направити корелацију са наставом математике у 
вези са писањем скраћеница за мерне јединице. Пошто се градиво 
из математике проширује великим бројем јединица мере, требало 
би, на овом нивоу, скренути пажњу на њихово писање само лати-
ничким писмом. 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

Област Језичка култура обухвата усмено и писмено изража-
вање. 

Усмено изражавање ученика треба развијати у разговору у 
којем их учитељ усмерава да јасно, прецизно и разговетно изго-
варају реченице, поштујући интонацију и правилно акцентовање 
у реченицама. У вођеном разговору о књижевном или неуметнич-
ком тексту или о одређеној теми, ученици одговарају на питања, 

постављају питања, износе своја мишљења и ставове. Ученици се 
охрабрују да обликују усмену поруку у којој ће изнети информа-
ције на примерима из свакодневног живота. Учитељ треба да ства-
ра прилике и подстиче ученике да говоре, износе информације, 
своја мишљења, осећања итд. 

У трећем разреду требало би подстицати ученике да пре-
причавају, причају и описују и на сажет и на опширан начин како 
усмено, тако и писмено. 

Препричавање мора да има свој циљ и да буде плански и 
усмерено. Потребно је усмеравати ученике како да одаберу чиње-
нице, како да одвоје главно од споредног и мање битног и како да 
следе хронолошки ток садржаја. Tребало би водити рачуна о томе 
да се препричавају само они садржаји који испуњавају програмске 
захтеве и који су ученицима претходно протумачени/анализирани, 
предочени, објашњени. 

Причање представља стваралачко изражавање без обзира на 
то да ли је у питању стварност или фантазија, тј. да ли је реч о 
репродуковању неког доживљаја, догађаја и замишљеног садр-
жаја (из света дечије маште). Најчешће се почиње са причањем 
доживљаја, па потом догађаја. Потребно је указати ученицима да 
занимљиво причање треба да буде динамично, као и да могу сло-
бодније да износе личне доживљаје, ставове, да буду маштовити и 
оригинални, да се емоционално и сликовито изражавају.

Описивање – треба оспособљавати ученике да пажљиво по-
сматрају, уочавају, откривају, запажају, упоређују, па тек онда дату 
предметност да мисаоно заокруже и језички уобличе. Ученици би 
требало да локализују оно што описују (временски, просторно, 
узрочно), да одаберу битна својства (однос спољашњег и условно 
унутрашњег) и да изнесу лични став/однос према датој појавности. 
Будући да се описивање често доводи у блиску везу са читањем и ту-
мачењем текста (посебно књижевноуметничког), потребно је стално 
усмеравати пажњу ученика на она места у овој врсти текстова која 
обилују описним елементима (опис предмета, ентеријера, биљака 
и животиња, књижевних ликова, пејзажа и сл.), јер су то и најбољи 
обрасци за спонтано усвајање описивања као трајне вештине у је-
зичком испољавању. Циљеве и задатке ове врсте вежбања требало би 
постепено усложњавати – од једнолинијске дескрипције видљивог 
до промишљеног, аналитичког изражавања доживљаја стварности у 
којој ће бити истакнута самосталност и индивидуалност ученика. 

Извештавањем се на јасан, објективан и сажет начин говори 
о неком догађају. На овом узрасту је потребно само указати уче-
ницима на основне одлике овог облика изражавања: на тачност 
преношења података, на аутентично презентовање чињеница, на 
једноставност, на одсуство личног коментара, субјективног дожи-
вљаја и имагинарног. Није потребно задати ученицима да напишу 
извештај, већ би их требало подстицати да сажето усмено известе 
о себи (нпр. о обављеном задатку код куће) у виду одговора на пи-
тања која ће учитељ поставити. На овај начин ће ученици вежбати 
да буду економични и прецизни приликом изражавања. 

Варирање језичког израза односи се на специфичан одабир и 
комбинацију језичких средстава. Помоћу књижевних и некњижев-
них текстова ученицима би требало указати на различите могућ-
ности употребе речи, синтагми и реченица у формалним/нефор-
малним језичким ситуацијамa, као и на промену њиховог значења 
у зависности од контекста. Током практичне наставе језичке кул-
туре ученицима би требало указати да је неопходно говорити она-
ко како то захтева комуникативна ситуација и са њом ускладити 
језичке механизме. 

Током наставе језичке културе требало би оспособити учени-
ке да правилно попуне различите једноставне обрасце; на пример, 
образац за учлањивање у библиотеку или у спортски клуб, писање 
позивнице за рођендан и слично. 

На овом узрасту реализују се различите програмске вежбе 
(правописне, језичке, лексичко-семантичке и говорне вежбе). 

Правописне вежбе представљају најбољи начин да се правопи-
сна правила науче, провере, као и да се уочени недостаци отклоне. 
У овом узрасту требало би примењивати просте правописне вежбе 
које су погодне за савлађивање само једног правописног правила из 
једне правописне области. Приликом савлађивања правописних на-



чела погодне могу бити следеће правописне вежбе: диктат, аутодик-
тат, вежбе допуњавања и избора правилног облика речи.

Језичка култура ученика негује се и кроз игровне активности, по-
себно кроз језичке вежбе, на пример, разговор са књижевним ликом, 
затим ситуационе игре, односно стварне ситуације, на пример, разго-
вор у продавници, разговор код лекара и слично. Могу се одабрати и 
проширивање и допуњавање реченица различитим врстама речи, про-
мена реда речи у реченици, промена дужине реченице и слично.

Применом лексичко-семантичких вежби код ученика се ства-
ра навика да промишљају и траже адекватан језички израз за оно 
што желе да искажу (у зависности од комуникативне ситуације) 
и повећава се фонд таквих израза у њиховом речнику. Развијању 
смисла за прецизно изражавање и разумевање значења речи и из-
раза доприносе различите вежбе, на пример: навести речи који 
припадају различитим тематским скуповима; речи супротног зна-
чења али исте врсте и истог рода и броја; промена граматичког 
лица у тексту; основно и пренесено значење речи и друго.

Говорне вежбе код ученика подстичу машту и креативност због 
чега би их требало чешће примењивати у настави језичке културе. Го-
ворне вежбе су у функцији изграђивања доброг језичког укуса, ело-
квентности и флуентности у изражавању. На овом узрасту најпогод-
није могу бити следеће говорне вежбе: рецитовање, изражајно читање, 
сценско приказивање драмског/драматизованог текста и слично. 

Ниједан школски писмени задатак се не израђује у трећем ра-
зреду.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је 
формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником 
о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. Оце-
њивање би требало да буде усмерено на добијање информација о 
обрасцима мишљења и условима под којим ученик може да при-
мени знање стечено током наставе језичке културе у свакодневној 
формалној и неформалној комуникацији. 

Процес праћења и вредновања једног ученика треба започе-
ти иницијалном проценом нивоа постигнућа ученика. Акценат би 
требало да буде на учениковим способностима – на ономе што уче-
ник може или покушава да учини. Током процеса наставе и учења 
учитељ континуирано и на примерен начин указује ученику на ква-
литет његовог постигнућа тако што ће повратна информација бити 
довољно јасна и информативна, како би била подстицајна за даље 
напредовање ученика. Свака активност је добра прилика за проце-
ну напредовања и давање повратне информације, а ученике треба 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 
остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика. 



ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈЕЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ

(у комуникативним функцијама)
– поздрави и отпоздрави, примењујући једноставна језичка 
средства;
– представи себе и другог;
– разуме једноставна питања личне природе и одговара на њих;
– разуме једноставна упутства и налоге и реагује на њих;
– саопшти једноставна упутства и налоге;
– разуме позив на заједничку активност и на прикладан начин 
реагује на њега;
– упути позив на заједничку активност;
– разуме кратке и једноставне молбе и реагује на њих;
– упути кратке и једноставне молбе; 
– искаже и прихвати захвалност и извињење на једноставан 
начин;

ПОЗДРАВЉАЊЕ
Реаговање на усмени и писани импулс саговорника (наставника, 
вршњака, и слично); усмено и писано изражавање прикладних 
поздрава

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 

ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

Слушање једноставних текстова у којима се неко представља; 
представљање себе и других особа, присутних и одсутних

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 

НАЛОГА

Слушање налога и упутстава и реаговање на њих; давање 
једноставних упутстава (комуникација у учионици – упутства и 
налози које размењују учесници у наставном процесу, упутства 
за игру и слично)

Кључни појмови садржаја: комуникативни приступ, функционална употреба језика, интеркултурност.

Слушање једноставних исказа који говоре о броју и количини 
нечега; саопштавање броја и количине, постављање питања и 
одговарање на њих, усмено и писано, коришћењем најједностав-
нијих језичких средстава

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И КОЛИЧИНЕ

Слушање једноставних исказа који говоре о радњама и спо-
собностима у садашњости; описивање радњи и способности у 
садашњости, постављање питања и одговарање на њих, усмено и 
писано, коришћењем најједноставнијих језичких средстава

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање 
допадања/недопадања и реаговање на њих; усмено и писано ис-
казивање слагања/неслагања, допадања/недопадања коришћењем 
најједноставнијих језичких средстава  

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊА

Слушање текстова с једноставним исказима за изражавање при-
падања/неприпадања и поседовања/непоседовања и реаговање 
на њих; усмено и писано исказивање припадања/неприпадања 
и поседовања/непоседовања коришћењем најједноставнијих 
језичких средстава  

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/
НЕПРИПАДАЊА И ПОСЕДОВАЊА/

НЕПОСЕДОВАЊА

Слушање једноставних исказа у вези са хронолошким временом 
и метеоролошким приликама; усмено и писано тражење и 
давање информација о хронолошком времену и метеоролошким 
приликама коришћењем најједноставнијих језичких средстава  

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА 

Слушање текстова у којима се на једноставан начин описује 
положај у простору; усмено и писано тражење и давање инфор-
мација о положају у простору коришћењем најједноставнијих 
језичких средстава  

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ

Слушање једноставних исказа у вези са потребама, осетима, осе-
ћањима; саопштавање својих и туђих потреба, осета и осећања и 
(емпатично) реаговање на њих

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА

Слушање једноставних описа бића, предмета и места у којима се 
појављују информације о спољном изгледу, појавним облицима, 
димензијама и осталим најједноставнијим карактеристикама; 
давање кратких описа бића, предмета и места; тражење и давање 
информација у вези са описом бића, предмета и места

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА

Слушање једноставних устаљених израза којима се честита 
празник, рођендан; реаговање на упућену честитку и упућивање 
кратких пригодних честитки  

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ 

ДОГАЂАЈА 

Слушање једноставних исказа којима се тражи помоћ, услуга 
или обавештење; давање усменог и писаног одговора на иска-
зану молбу коришћењем најједноставнијих језичких средстава; 
упућивање молби, исказивање захвалности и извињења

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА

Слушање једноставних позива на заједничку активност и реаго-
вање на њих (позив на рођендан, игру, дружење ); упућивање и 
прихватање/одбијање позива на заједничку активност коришће-
њем најједноставнијих израза

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

АКТИВНОСТИ

– разуме једноставно исказане честитке и одговори на њих;
– упути једноставне честитке;
– разуме и, примењујући једноставна језичка средства, наведе 
најуобичајеније активности које се односе на прославе рођенда-
на и празника;
– препозна и именује бића, предмете и места из непосредног 
окружења;
– разуме једноставне описе бића, предмета и места; 
– опише бића, предмете и места користећи једноставна језичка 
средства;
– разуме свакодневне исказе у вези сa непосредним потребама, 
осетима и осећањима и реагује на њих;
– изрази основне потребе, осете и осећања једноставним језич-
ким средствима;
– разуме једноставна обавештења о положају у простору и 
реагује на њих;
– тражи и пружи једноставна обавештења о положају у про-
стору;
– разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на хроно-
лошко и метеоролошко време;
– разуме једноставне исказе којима се изражава припадање/не-
припадање, поседовање/непоседовање и реагује на њих;
– тражи и даје једноставне исказе којима се изражава припада-
ње/неприпадање, поседовање/непоседовање; 
– разуме једноставне исказе за изражавање допадања/недопада-
ња и реагује на њих;
– тражи мишљење и изражава допадање/недопадање једностав-
ним језичким средствима;
– разуме једноставне текстове у којима се описују радње и 
способности у садашњости; 
– размени информације које се односе на дату комуникативну 
ситуацију; 
– опише радње и способности користећи једноставна језичка 
средства; 
– разуме и саопшти једноставне исказе који се односе на броје-
ве и количине

Назив предмета СТРАНИ ЈЕЗИК
Циљ Циљ учења Страног језика у основном образовању и васпитању јесте да се ученик усвајањем функционалних знања о језичком систему и култури 

и развијањем стратегија учења страног језика оспособи за основну усмену, а од трећег разреда и писану комуникацију, и да стекне позитиван однос 
према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном наслеђу

Разред Трећи 
Годишњи фонд часова 72



(Интер)културни садржаји: прикладно позивање и прихватање/одбијање позива; прослава рођендана, игре, забава и разонода

Модални глагол can за изражавање предлога и способости Императив 

Can we meet on Saturday and play football? I’m sorry, I’ve got a music class on Saturday, but we can meet on Sunday. Really? Sunday is ok 
for me too! Great! See you at the park!
It's hot today. Let’s go to the beach! Sorry, but I can’t swim!
I’m very tired. Let’s go home!
Come and meet my friends!
Listen to the music!

ПОЗИВ И РЕАГОВАЊЕ НА ПОЗИВ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 
АКТИВНОСТИ

(Интер)културни садржаји: 
Поштовање основних норми учтивости  

Императив 
Присвојни придеви – my, your…
Алфабет
Бројеви 0–100

Listen, point and repeat. Listen again. Match the words with the things/people in the picture. Order the lines. Ask and answer questions 
about the photo on page 38. Spell your name. Ask your friend to spell his/her name. Write/Circle the letters/numbers. Write/Say true or 
false. Complete the sentences/dialogue. Complete the table with ticks and crosses. Read the story. Read and check. Think of a place/person. 
Come and help! Wait and see! Watch out! Hurry up! Close/Open the door/a window, please! Smile! It’s my/your/Oliver’s turn!

РАЗУМЕВАЊЕ И ДАВАЊЕ 
ЈЕДНОСТАВНИХ УПУТСТАВА И 
НАЛОГА

(Интер)културни садржаји: устаљена правила учтивости; конвенције у писању личних заменица; конвенције у саопштавању 
телефонских бројева и адреса; употреба титула уз презимена (Mr, Mrs, Miss); разлике између српске азбуке и енглеског алфабета; 
конвенције у писању разгледница и писама

Личне заменице – I, you…
Присвојни придеви – my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Have got/Have за изражавање поседовања
Питања са Who/What/Where/How (old/many)
Предлози за изражавање места – from, in… 
Саксонски генитив са именицама у једнини
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом
Императив
Основни бројеви (0–100) 
Алфабет

Hi, I’m Andrija. Hello, I’m Alex. How old are you? I’m (nine). I’m in Year 3. Where are you from? I’m from Serbia. How do you spell your 
name? It’s A-N-D-R-I-J-A. Have you got any brothers or sisters? Yes, I have/I’ve got one sister. No, I'm an only child. How many aunts/
uncles have you got? This is my cousin/sister Vanja. Nice to meet you. Nice to meet you, too. What’s your/his/her/their address? It’s 12, 
Zvezdarskih jelki Street, Belgrade. What’s your/his/her/their phone number? It’s oh/zero-six-four-double five/five-five... I’m 10 today. How 
old is your mum/dad? She/He’s 32. Where are your parents today?Are they at work? No, they’re at home. Are your friends at school now? 
Yes, they are. This is my friend Ana. She’s/She is in my class. That’s Tea’s dog. Its name is Spot. This is our teacher, Mr/Miss/Mrs Jones. 
That is Mr Turner. He’s/He is a policeman. Who are those children? They’re our neighbours. What are their names? Pavle and Milica. 
Who’s the boy in the picture? It’s my Brazilian pen pal, Bruno. Tell me about your family/country. Write soon! 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЕБЕ И 
ДРУГИХ; ДАВАЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О СЕБИ; 
ДАВАЊЕ И ТРАЖЕЊЕ ОСНОВНИХ 
ИНФОРМАЦИЈА О ДРУГИМА

Личне заменице – I, you …
Глагол to be – the Present Simple Tense 
Императив
(Интер)културни садржаји: Формално и неформално поздрављање; устаљенa правила учтивости

ПОЗДРАВЉАЊЕ  Hi/Hello, how are you today? I’m fine, thank you, and you? I’m very well, thanks./Not great. 
Good morning/afternoon/evening/night. 
Goodbye./Bye. See you later/tomorrow/on Monday. 
Have a nice day/weekend/holiday! Thanks, same to you!

Комуникативна функција Језички садржаји

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЈЕЗИЧКИ САДРЖАЈИ

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда првог циклуса основног образовања и васпитања – у 
сваком наредном разреду обнавља се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења и екстралингвистичких представа 
везаних за конкретну тему. Наставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њиховим потребама и савременим токовима 
у настави страних језика, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс.

1) Лични идентитет 
2) Породица и уже друштвено окружење (пријатељи, комшије, наставници итд.) 
3) Географске особености
4) Србија – моја домовина
5) Становање – форме, навике 
6) Живи свет – природа, љубимци, очување животне средине 
7) Временско искуство и доживљај времена (прошлост – садашњост – будућност) 
8) Школа и школски живот
9) Млади – живот деце и омладине
10) Здравље и хигијена
11) Емоције (љубав према породици, друговима)
12) Превозна средства 
13) Временске прилике 
14) Уметност за децу (нарочито модерна књижевност за децу; пригодне традиционалне и модерне песме) 
15) Обичаји и традиција, фолклор, прославе (рођендани, празници) 
16) Слободно време – забава, разонода, хобији 
17) Исхрана и гастрономске навике 
18) Путовања 
19) Мода и облачење 
20) Спорт 
21) Вербална и невербална комуникација, конвенције понашања и опхођења 

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ



(Интер)културни садржаји:
Конвенције у писању двоцифрених бројева  Новчане валуте у земљама енглеског говорног подручја и њихове ознаке

Правилна множина именица: boy-boys, girl-girls, class-classes…
Неправилна множина основних именица: child-children...
Питања са How much/many
Основни бројеви 0–100

ИЗРАЖАВАЊЕ БРОЈА И КОЛИЧИНЕ How many children are there in your class? There are 11 boys and 14 girls.
How many classes have we got today? We’ve got four classes. 
Her granny is 65.

(Интер)културни садржаји: породични живот; живот у школи - наставне и ваннаставне активности

Модални глагол can за изражавање способности
The Present Continuous Tense за изражавање тренутних радњи
Питања са What/Where/When/How many

My brother can play football, but he can’t act. How many languages can your dad speak? Can you play the guitar? I can’t ride a bike.
We are late for our school bus.
Look! She’s/She is wearing a dress. Is he wearing jeans? Yes, he is. No, he isn’t. What are you doing? I’m/I am eating a biscuit. What are 
they doing? They are not/aren’t playing, they’re watching TV. 

ОПИСИВАЊЕ ДОГАЂАЈА И 
СПОСОБНОСТИ У САДАШЊОСТИ 

(Интер)културни садржаји: интересовања, хобији 

The Present Simple Tense глагола be/like/love
Питања са Who/What

Does he like music? Yes, he loves it./No, he doesn’t. Who’s your favourite tennis player? What’s your favourite hobby? It's an amazing 
poster! Those computer games are fantastic! 

ИЗРАЖАВАЊЕ ДОПАДАЊА/
НЕДОПАДАЊА

(Интер)културни садржаји: породица, пријатељи, однос према својој и туђој имовини

Присвојни придеви my, your…
Показне заменице – this/that, these/those
Have got/Have за изражавање припадања/поседовања
Саксонски генитив са именицама у једнини

It’s Alex’s guitar. Is that Anna’s bag? These are not their jackets. Sophie’s mum and dad have got/have a big house. My friend hasn’t got/
doesn’t have any brothers or sisters. Have you got/Do you have a bike?

ИЗРАЖАВАЊЕ ПРИПАДАЊА/
НЕПРИПАДАЊА И ПОСЕДОВАЊА/
НЕПОСЕДОВАЊА

Питања са What/When
Предлози за изражавање времена: at, on, to, past... 
(Интер)културни садржаји: радна недеља и викенд

ИСКАЗИВАЊЕ ВРЕМЕНА What time is it? It’s twelve (o’clock). It’s a quarter to/past twelve. It’s half past twelve. What day is it today? It’s Wednesday. It’s a nice, 
sunny day. Is it snowy? No, but it’s rainy and windy today. I’ve got a basketball game at a quarter to four/on Saturday. 

(Интер)културни садржаји: препознатљива обележја земаља енглеског говорног подручја

Прилози и предлози за изражавање положаја и просторних односа: here, there, in, on, at, next to, under...
Питања са Where 
Употреба и изостављање одређеног члана у изразима at the park/beach/cinema/museum, at home/school/work, in bed...

They’re at the cinema/museum. Where’s your brother? He’s in bed. Where’s my English dictionary? It’s here on my desk. Where are my 
trainers? They are over there, under the bed. Where’s the Statue of Liberty? It’s in New York. The London Eye is next to the River Thames.

ИСКАЗИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У 
ПРОСТОРУ

(Интер)културни садржаји: 
Правила учтиве комуникације

The Present Simple Tense (be, want)

She’s tired/bored. She wants to go home. Is he hungry/thirsty? Does he want a sandwich/a glass of orange juice? They’re not cold, they’re 
hot! Are you OK? Is he happy? No, he’s sad. His dog is lost. 

ИСКАЗИВАЊЕ ПОТРЕБА, ОСЕТА И 
ОСЕЋАЊА

(Интер)културни садржаји: 
Познате личности из области спорта, глуме, музике ; престонице земаља енглеског говорног подручја; препознатљива обележја 
земаља енглеског говорног подручја

Глаголи have got, to be за давање описа
Показне заменице – this/that, these/those
Егзистенцијално There is/are…
Питања са Who/What/Where/How many... 
Правилна множина именица: pen – pens, bus – buses, city – cities…
Неправилна множина основних именица: tooth – teeth...
Употреба чланова приликом првог спомињања неког појма и са појмовима који су одређени контекстом

Who's this? It’s Johnny Depp, my favourite actor. He's American. That’s a photo of my family. Look, they’re all smiling. How many teeth has 
your baby brother got? What colour are his eyes? I’ve/I have got two hands. She’s/She has got black hair. He’s/He has got big ears. She’s/
She is tall and slim. My dad’s new car is fast and cool. What are these? They’re my new felt tip pens. Belgrade is the capital of Serbia. Our 
city is old, but very nice. There are a lot of beautiful mountains and lakes in my country. What's the capital of England? London buses are 
red, but its taxis are black. Where are you in this photo? I’m in Sydney, it’s a big city in Australia. There are a lot of strange animals and 
funny birds. 

ОПИСИВАЊЕ БИЋА, ПРЕДМЕТА, 
МЕСТА И ПОЈАВА

(Интер)културни садржаји: 
Најзначајнији празници и догађаји и начини обележавања/прославе

Императив
The Present Simple Tense за описивање уобичајених радњи (само као опција, рецептивно) 
Питања са What/How many

Welcome to my birthday party! Happy birthday to you! Thanks! How many candles are there on your birthday cake? Happy New Year!/
Merry Christmas!/Happy Valentine's Day!/Happy Easter! Thanks, same to you! Let's have a party. Let's celebrate! What do you do on New 
Year’s Day? We open our presents and watch films about Santa Claus and his reindeer. At Easter we decorate Easter eggs. Children dress 
up for Halloween. Look at the fireworks! 

ЧЕСТИТАЊЕ ПРАЗНИКА, 
РОЂЕНДАНА И ДРУГИХ ЗНАЧАЈНИХ 
ДОГАЂАЈА

Модални глаголи за изражавање молбе – can/may 
Саксонски генитив са именицама у једнини
 
(Интер)културни садржаји:
Правила учтиве комуникације

Can you spell that again, please?/Can you write it on the board, please? 
Can/May I read the story? Of course you can.
Can/May I sit here, please? No, it’s Nina’s seat.
Can/May I borrow your dictionary? Yes, here you are. Thank you/Thanks. You’re welcome. 
Thanks for your help

ИСКАЗИВАЊЕ МОЛБЕ, 
ЗАХВАЛНОСТИ И ИЗВИЊЕЊА



Назив предмета МАТЕМАТИКА
Циљ Циљ учења Математике је да ученик, овладавајући математичким концептима, знањима и вештинама, развије основе апстрактног и критичког 

мишљења, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и писмом и примени стечена знања и вештине у 
даљем школовању и решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова

Разред Трећи
Годишњи фонд часова 180

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– прочита, запише и упореди бројеве прве хиљаде и прикаже их 
на бројевној правој;
– прочита број записан римским цифрама и напише дати број 
римским цифрама (до 1 000);
– изврши четири основне рачунске операције, писмено и усме-
но (до 1 000);
– подели број бројем прве десетице, са и без остатка, и провери 
резултат;
– процени вредност израза са једном рачунском операцијом;
– израчуна вредност бројевног израза са највише три рачунске 
операције;
– одреди десетице и стотине најближе датом броју;
– реши једначину са једном рачунском операцијом;
– одреди и запише скуп решења неједначине са сабирањем и 
одузимањем;
– реши проблемски задатак користећи бројевни израз или 
једначину;

– упореди разломке облика   са једнаким имениоцима;
– резултат мерења дужине запише децималним бројем са једном 
децималом;
– уочи и речима опише правило за настајање бројевног низа;
– чита и користи податке представљене табеларно или графички 
(стубичасти дијаграм и сликовни дијаграм); 
– црта паралелне и нормалне праве, правоугаоник и квадрат;
– конструише троугао и круг;
– именује елементе угла, правоугаоника, квадрата, троугла и 
круга;
– разликује врсте углова и троуглова;
– одреди обим правоугаоника, квадрата и троугла, применом 
обрасца;
– опише особине правоугаоника и квадрата;
– преслика геометријску фигуру у квадратној или тачкастој 
мрежи на основу задатог упутства;
– користи геометријски прибор и софтверске алате за цртање; 
– чита, упореди и претвара јединице за мерење дужине, масе, 
запремине течности и времена;
– упореди величине (дужина, маса, запремина течности и 
време);
– измери површину геометријске фигуре задатом мером (право-
угаоником, квадратом и троуглом);
– примењује концепт мерења у једноставним реалним ситуа-
цијама

БРОЈЕВИ

Бројеви прве хиљаде
Сабирање и одузимање (усмени и писмени поступак)
Множење једноцифреним бројевима и бројем 10 и дељење 
бројевима прве десетице са и без остатка (усмени и писмени 
поступак)
Зависност резултата од промене компонената
Једначине облика: a + x = b, 
a – x = b, x – a = b, a × x = b
Неједначине облика: a ± x < b, 
a ± x > b, x – a < b, x – a > b  
Римске цифре D, М

Упоређивање разломака са једнаким имениоцима
Децимални запис броја са једном децималом

ГЕОМЕТРИЈА

Узајамни положаји правих (паралелне праве и праве које се 
секу)
Угао, врсте углова  
Троугао, врсте троуглова
Кружница и круг
Правоугаоник и квадрат
Обим троугла, квадрата и правоугаоника
Цртање паралелних и нормалних правих помоћу лењира
Конструкције троугла и кружнице
Пресликавање геометријских фигура на квадратној мрежи

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Мерење масе (kg, g, t)
Мерење времена (деценија, век, секунд)
Мерење дужине (mm, km)
Мерење запремине течности (l, dl, cl, ml, hl)
Мерење површине геометријских фигура задатом мером

Кључни појмови садржаја: бројеви прве хиљаде, разломак, децимални запис броја, круг, троугао, правоугаоник, квадрат, угао, па-
ралелне праве, нормалне праве, појам површине, једначине и неједначине, мерење дужине, масе, времена и запремине течности.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Ради лакшег планирања наставе даје се оријентациони пре-
длог броја часова по темама (укупан број часова за тему, број ча-
сова за обраду новог градива + број часова за утврђивање, увежба-
вање и систематизацију градива). Приликом израде оперативних 
планова наставник распоређује укупан број часова предвиђен за 
поједине теме по типовима часова (обрада новог градива, утврђи-
вање и увежбавање, понављање, проверавање и систематизација 
градива), водећи рачуна о циљу предмета и исходима.

Бројеви (136; 53 + 83)
Геометрија (32; 12 + 20)
Mерење и мере (12; 5 + 7)
Предложени редослед реализације тема:
1. Бројеви – први део (бројеви до 1.000, усмени поступци ра-

чунања и римске цифре);

2. Геометрија – први део (праве и углови);
3. Бројеви – други део (писмени поступци рачунања, једначи-

не и неједначине);
4. Геометрија – други део (геометријске фигуре);
5. Мерење и мере;
6. Бројеви – трећи део (разломци).
Предложена подела тема и редослед реализације нису обаве-

зни за наставнике, већ само представљају један од могућих моде-
ла. Овакав предлог је дат због тога што је пожељно комбиновати 
алгебарске и геометријске садржаје.

Основа за писање исхода и избор садржаја је чињеница да се 
учењем математике ученици оспособљавају за: решавање разно-
врсних практичних и теоријских проблема, комуникацију матема-
тичким језиком, математичко резоновање и доношење закључака 
и одлука. 

Исходи представљају основ за избор наставних садржаја, 
доприносе и лакшем избору наставих стратегија, метода и посту-



пака, чиме се олакшава дидактичко-методичко креирање процеса 
поучавања и учења. Достизањем исхода, ученици усвајају основне 
математичке концепте, овладавају основним математичким про-
цесима и вештинама, оспособљавају се за примену математичких 
знања и вештина и комуникацију математичким језиком. Кроз ис-
ходе се омогућава остваривање образовних стандарда и међупред-
метних компетенција као што су комуникација, дигитална компе-
тенција, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, 
сарадња и компетенција за целоживотно учење.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира 
у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 
ученици достигну исходе и да изабере одговарајуће методе, актив-
ности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи пока-
зују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су 
ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 
планирања часа, дате исходе треба разложити на мање и на основу 
њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 
да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже 
достићи, док је за одређене исходе потребно више времена и ак-
тивности, као и рада на различитим садржајима. Исходе треба по-
сматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 
Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција 
и не треба је усмерити само ка достизању појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће 
искуство и знање ученика, и настојати, да ученици самостално 
откривају математичке правилности и изводе закључке. Основна 
улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 
подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати 
да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања 
била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у реша-
вању разноврсних задатака. 

Приликом планирања наставе, треба имати у виду да, у овом 
узрасту, различите игролике активности, као и употреба едукатив-
них софтверских алата, у функцији сазнавања и учења могу бити 
додатна мотивација за усвајање математичких садржаја. Због тога 
је важно да се ученицима првог циклуса омогући да развијају ма-
тематичко мишљење у контексту игроликих активности и употре-
бе едукативних апликација на интернету и других електронских 
материјала. Поред тога, игролике активности и употреба едука-
тивних апликација и електронских материјала значајно доприносе 
развијању интересовања за математику и позитивног става према 
математици.

На часовима треба комбиновати различите методе и облике 
рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 
подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини инте-
ресантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облика рада зависи од 
наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених 
исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивиду-
алних карактеристика ученика. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Бројеви

У трећем разреду наставља се развој појма броја, бројевног 
низа и поступака рачунања у оквиру блока бројева до 1.000. Ис-
ходи ове теме се углавном остварују спирално, тако да се исходи 
који су остварени у оквиру блока бројева до 100 проширују на 
блок бројева до 1.000. Бројеви се представљају визуелно и разло-
жени на стотине, десетице и јединице. Касније се бројеви пред-
стављају као збирови вишеструких декадних јединица (234 = 200 
+ 30 + 4). Визуелизација бројева и места броја у бројевном низу 
помаже разумевању декадног бројевног система. Посебно, пробле-
ми уочавања и описивање речима правила за настајање бројевног 
низа подстичу развијање математичко логичког мишљења.

Упознају се усмени и писмени поступци сабирања и одузи-
мања у блоку бројева до 1.000 као и множења једноцифреним бро-

јевима и бројем 10 и дељења бројевима прве десетице. Појам де-
љивости се сада проширује и уводи се појам остатка при дељењу. 
Ученици се подстичу да дођу до закључка који су бројеви дељиви 
са 2, 5 и 10. 

Усмени поступци рачунања упознати су у претходним разре-
дима те је потребно обновити ове поступке у оквиру блока бројева 
до 100 пре проширене примене у оквиру блока бројева до 1.000. 
Усмени поступци рачунања осим у писаној форми, увежбавају се 
усменим рачунањем (без записивања) у циљу практичне примене 
у реалним ситуацијама везаним за рачунање са новцем и др. Након 
усвајања усменог поступка рачунања уводе се писмени поступци 
рачунања који се изводе: записивањем бројева у форми збира ви-
шеструких декадних јединица, коришћењем таблица месних вред-
ности и скраћено, са потписивањем. Облици писменог рачунања 
се упознају наведеним редоследом у циљу разумевања поступка 
писменог рачунања. Потребно је одвојити довољно времена за 
увежбавање технике рачунања, како би ученици стекли сигурност 
и спретност при усменом и писменом рачунању. Ученике треба 
упућивати на коришћење едукативних софтвера и апликација за 
увежбавање основних рачунских операција.

Решавање задатака у реалистичним и проблемским ситуаци-
јама је контекст за утврђивање и проширивање знања о својствима 
рачунских операција и примени аритметичких правила као олак-
шици у рачунању. Зависност резултата од промене компоненти 
операција, као важна особина, обрађује се кроз примере у циљу 
стицања функционалних знања. Симболички запис аритметичких 
правила се не ради у трећем разреду. 

Ученике треба навикавати да, пре израчунавања, процењу-
ју вредности бројевних израза. То је вештина која им помаже да 
уоче да су направили грешку приликом рачунања и има примену у 
свакодневном животу (нпр. процена рачуна у продавници, процена 
потребне количине материјала и слично). Процењивање вредности 
израза заснива се на познавању својстава аритметичких операција 
и зависности резултата од промена компоненти операција.

Посебна пажња се поклања вези операција и зависности ре-
зултата од промена компоненти као основе за решавање једначина 
и неједначина. Решавају се једначине облика a + x = b, a – x = b, 
x – a = b, a ● x = b на основу веза операција сабирања и одузи-
мања и множења и дељења. Подстиче се навика провере решења 
и анализа „логичности” решења с обзиром на контекст проблема. 
Решавају се неједначине облика: a ± x < b, a ± x > b, x – a < b, x – a 
> b. Бирати примере неједначина код којих је лако сагледати скуп 
решења (погађањем или коришћењем табела). Увести начин запи-
сивања решења уз коришћење симбола ∈, { и }.

Визуелизација бројева и својстава аритметичких операци-
ја на бројевној правој или као површи одговарајућих димензија 
припрема је за геометријско решавање аритметичких проблема. 
Овакве активности доприносе развоју способности математичког 
моделовања, примене математике у решавању проблема из реал-
них животних ситуација или других предметних области. У том 
смислу, решавање текстуалних задатака није значајно само као 
контекст за увежбавање техника рачунања већ и за уважавање зна-
чаја математичких знања у свакодневним животним ситуацијама. 
Поред текстуалне форме задавања задатака, потребно је код уче-
ника развијати способност уочавања проблема анализом ситуације 
задате сликом, табелом или графиком (стубичастим дијаграмом и 
сликовним дијаграмом у коме један симбол може представљати 
више од једног објекта). У овим примерима, од посебног значаја 
је селекција значајних информација за решавање проблема и уо-
чавање односа између познатих и непознатих компоненти. Бирање 
задатака у складу са принципом поступности оснажиће ученике 
у решавању проблема у којима је критичан корак формирање ма-
тематичког записа (израза или једначине) на основу проблемске 
ситуације. Усмено и писмено образлагање поступка решавања за-
датка помаже ученицима у развијању способности математичко 
логичког резоновања и математичке комуникације. 

Даље се развија појам разломка, увођењем разломака облика 
 У оквиру бављења разломцима ученици анали-



зирају и креирају визуелне представе разломака и упоређују раз-
ломке са истим имениоцем. Бољем разумевању појма разломка до-
приносе практичне активности деобе и спајања, лепљења и сечења 
погодног дидактичког материјала. 

Уводи се децимални запис броја у контексту мерења дужине, 
при чему се бирају искључиво случајеви где је резултат децимал-
ни број са једном децималом. 

Скуп римских цифара се проширује цифрама D и M чиме се 
омогућава записивање бројева до 1.000 римским цифрама. Пре 
увођења нових цифара потребно је обновити римске цифре из 
претходног разреда и концепт записивања и читања бројева запи-
саних римским цифрама. Увођењем ове две цифре, заокружује се 
целина и ученици ће, када упознају бројеве веће од 1.000, бити у 
стању да користе римске цифре и за записивање година.

Геометрија

У трећем разреду наставља се упознавање геометријских 
фигура у равни и њихових својстава, развој перцепције простора 
и просторног резоновања. Бављење геометријским садржајима у 
трећем разреду ослања се на до тада већ уведене појмове.

Анализирају се и цртежом представљају узајамни положаји 
правих: паралелне праве и праве које се секу. Паралелне праве уче-
ници цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника.

Посматрањем модела углова уочава се да угао образују две 
полуправе са заједничком почетном тачком. Анализирањем већ 
упознатих геометријских фигура ученици уочавају различите 
углове. Уводе се термини теме и крак, као и одговарајуће ознаке 
везане за угао . Увођење појма правог угла 
започиње анализирањем односа између хоризонталних и верти-
калних положаја објеката у окружењу, посматрањем правоугаони-
ка и квадратне мреже. Нормални положај правих уводи се преко 
појма правог угла. Прав угао, односно нормалне праве ученици 
цртају помоћу лењира и троугаоника или два троугаоника.

Кружница се уводи као затворена крива линија чије су све 
тачке једнако удаљене од једне тачке – центра кружнице. Круг се 
описује као равна фигура ограничена кружницом. Уводе се терми-
ни центар, полупречник и пречник, као и одговарајуће ознаке за 
центар и полупречник. Ученици кружницу/круг конструишу ше-
старом и увиђају да су круг и кружница одређени центром и полу-
пречником. 

Ученици су у претходним разредима класификовали и цртали 
геометријске фигуре (троугао, квадрат, правоугаоник). У трећем 
разреду анализирају се основна својства упознатих геометријских 
фигура (број страница, дужина страница, подударност и паралел-
ност страница, врсте углова) и групишу у односу на уочена свој-
ства. Упознаје се класификација врста троуглова према дужинама 
страница. Цртају се квадрат и правоугаоник и конструише троугао 
када су познате дужине свих страница. Ученици се подстичу да 
откривају формуле. Обим геометријских фигура (троугла, квадра-
та, правоугаоника) се одређује са и без формула. Пресликавају се 
једноставне геометријске фигуре на квадратној мрежи или тач-
кастој мрежи симетрично у односу на дату праву, померањем у 
одређеном смеру за дату дужину или на основу задатог визуелног 
упутства.

Активности које подстичу развој геометријског мишљења су: 
посматрање, прављење модела, цртање, склапање и растављање 
делова фигуре. Ове активности помажу ученицима да уоче свој-
ства фигура и просторне односе. Код конструкција и цртања је ва-
жно подстицати прецизност. 

Мерење и мере 

У оквиру ове теме упознају се стандардне мерне јединице 
за мерење масе (kg, g, t), времена (деценија, век, секунд), дужи-
не (mm, km) и запремине течности (l, dl, cl, ml, hl). За усвајање 
основних знања о мерама и јединицама мере потребно је користи-
ти очигледна средства и давати ученицима да процењују и мере 
различите предмете из окружења. Важно је да ученици овладају 
претварањем мерних јединица из већих у мање и обрнуто, као и 
претварањем вишеименованих у једноименоване и обрнуто. Уче-
ници се упознају са концептом мерења површине геометријских 
фигура без увођења стандардних једница за мерење површине. 
Са ученицима се решавају једноставнији проблеми у којима је 
потребно поплочати одређену површину различитим задатим гео-
метријским фигурама (правоугаоник, квадрат и троугао). Задаци у 
реалном контексту основа су за бављење овим садржајима.

Вишеименовани бројеви као резултат мерења дужине пружа-
ју контекст за увођење децималног записа броја, при чему се раде 
само случајеви записа са једним децималним местом. Полази се од 
сазнања да је дециметар десети део метра и да се зато може запи-
сати да је 1 dm = 0,1 m. 

Опште напомене

Приликом увођења нових појмова важан је избор модела. За 
увођење појма хиљаде пожељно је коришћење модела коцке ди-
мензије 10 х 10 х 10. За анализирања својстава геометријских фи-
гура важан је избор погодних модела на којима је лакше уочити 
својства. На пример, жичани модели геометријских фигура погод-
ни су при обради појма обима фигуре док су за уводна разматрања 
појма површине прикладнији модели фигура од картона. 

Промене у свим сферама живота увелико су условљене упо-
требом информационих технологија. Савремене наставне методе 
укључују и употребу различитих софтверских апликација. Уче-
нике треба упознати са употребом калкулатора ради провере тач-
ности рачуна. Наставник ученике може упућивати на различите 
апликативне софтвере и бесплатне едукативне игре на мобилним 
телефонима, таблетима и рачунарима. Употреба ИКТ-а доприноси 
развијању општих међупредметних компетенција као што су рад 
са подацима, дигитална компетенција, решавање проблема и др. 
На пример, у областима Геометрија и Мерење и мере за развијање 
основних геометријских концепата и њихову употребу у реалном 
контексту ученици могу користити Геогебру (цртање троугла, пра-
ве кроз две тачке, кружнице), Гугл Мапе (улице које се секу или 
су паралелне, растојања између објеката, полупречник и пречник 
кружног тока) и сл. Ученике треба упућивати на апликације које 
развијају логичко-комбинаторно размишљање. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Саставни део процеса развоја математичких знања у свим 
фазама наставе је и праћење и процењивање степена остварености 
исхода, које треба да обезбеди што поузданије сагледавање развоја 
и напредовања ученика. Тај процес започети иницијалном проце-
ном нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из 
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 
учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у гру-
пи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 
напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака актив-
ност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 
процењују сопствени напредак у учењу.



Назив предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО
Циљ Циљ учења Природe и друштвa јесте упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 

њему
Разред Трећи
Годишњи фонд часова 72

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– идентификује облике рељефа и површинских вода у свом 
крају;
– одреди положај задатог објекта у односу на истакнуте облике 
рељефа и површинске воде у свом крају;
– илуструје примерима како рељеф и површинске воде утичу на 
живот људи у крају;
– примени правила друштвено прихватљивог понашања пошту-
јући права, обавезе и различитости међу људима;
– повеже различита занимања и делатности са потребама људи 
у крају у коме живи;
– повеже врсте и значај саобраћаја у свом крају са потребама 
људи;
– примени правила безбедног понашања у саобраћају;
– разликује чврсто, течно и гасовито стање воде у природи и 
свакодневном животу;
– повеже температурне промене са променама запремине и 
кретања ваздуха;
– очита вредности температуре воде, ваздуха и тела помоћу 
термометра;
– прикаже везе међу живим бићима у различитим животним 
заједницама помоћу ланаца исхране;
– илуструје примерима одговоран и неодговоран однос човека 
према животној средини;
– примени поступке (мере) заштите од заразних болести; 
– се оријентише у простору помоћу компаса и оријентира из 
природе/окружења;
– опише пут којим се може стићи од једне до друге тачке помо-
ћу плана насеља;
– идентификује географске објекте у свом крају користећи 
географску карту Републике Србије;
– користи временске одреднице (година, деценија, век) у 
свакодневним ситуацијама и приликом описивања догађаја из 
прошлости;
– прикупи и представи податке о прошлости породице и краја;
– повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним расто-
јањем;
– доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;
– разликује природне и вештачке изворе светлости;
– повеже промену величине и положаја сенке са променом 
положаја извора светлости;
– повеже промену јачине звука са променом удаљености од 
његовог извора;
– разликује повратне и неповратне промене материјала;
– уочи сличности и разлике међу течностима – тече, променљи-
вост облика; провидност, боја, густина;
– одабере материјале који по топлотној проводљивости највише 
одговарају употреби у свакодневном животу;
– објасни како рециклажа помаже очувању природе;
– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са 
објашњењем/закључком;
– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;
– представи резултате истраживања (писано, усмено, помоћу 
ленте времена, Power Point презентацијом и/или цртежом и др);
– повеже резултате рада са уложеним трудом

МОЈ КРАЈ

Природа, човек, 
друштво

Облици рељефа: узвишења (подножје, стране, обронци, врх), 
равнице и удубљења  Рељеф у мом крају
Површинске воде: река и њене притоке (лева и десна обала); 
бара и језеро  Површинске воде у мом краја
Групе људи: становници и народи краја (права и обавезе; обича-
ји; суживот)
Производне и непроизводне делатности и њихова међузависност  
Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност
Значај и улога саобраћаја. Путнички, теретни и информациони 
саобраћај
Безбедно понашање ученика на саобраћајницама у крају  Опрема 
за безбедну вожњу ролера, тротинета и бицикла
Течно, гасовито и чврсто стање воде. Кружење воде у природи
Промене при загревању и хлађењу ваздуха (промена температу-
ре, запремина и кретање ваздуха)  
Мерење температуре воде, ваздуха и тела
Услови за живот, ланац исхране и међусобни утицаји у животним 
заједницама:
• Копнене животне заједнице: шуме, ливаде и пашњаци;
• Водене животне заједнице: баре, језера и реке
Култивисане животне заједнице: воћњаци, повртњаци, њиве и 
паркови
Значај и заштита земљишта и копнених животних заједница
Значај и заштита вода и водених животних заједница
Животне заједнице у мом крају и човеков однос према њима
Начини преношења и мере заштите од заразних болести (грип, 
заразна жутица, варичеле) и болести које преносе животиње 
(крпељи, вашке)

Оријентација у 
простору и времену

Главне стране света  
Умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” 
перспективе
План насеља
Географска карта Републике Србије: картографске боје, карто-
графски знаци)
Мој крај на географској карти Републике Србије
Временске одреднице (датум, година, деценија и век)

Прошлост

Историјски извори (материјални, писани и усмени)
Садашњост, прошлост, будућност: догађаји, људи и промене у 
мом крају  Породична прошлост (преци и потомци) и знаменити 
људи краја  Начин живота данас и у прошлости – занимања, 
одевање, исхрана, дечије игре

Кретање

Кретање тела по путањи (праволинијско и криволинијско)
Утицај јачине деловања на пређено растојање тела
Дејство Земљине теже – падање тела  Утицај облика тела на 
брзину падања
Извори светлости (природни и вештачки)  Како настаје сенка – 
облик и величина сенке
Кретање производи звук: треперење затегнуте жице, гласних 
жица; различити звуци у природи  Звук као информација  Зашти-
та од буке

Материјали

Промене материјала: повратне (истезање, савијање, ширење/
скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћавање) и 
неповратне (сагоревање, рђање)
Сличности и разлике међу течностима (вода, уље, детерџент за 
прање судова, мед, млеко, сок од лимуна)
Вода и друге течности као растварачи  Зависност брзине рас-
тварања од уситњености материјала, температуре течности и 
мешања
Топлотна проводљивост материјала
Ваздух као топлотни изолатор у природи и свакодневном животу 
(крзно и перје; слојевито облачење, вунене рукавице, грађевин-
ски блокови, термос-боца)
Значај рециклаже  Разврставање отпада од пластике, стакла, 
папира, метала
Рационална потрошња
Међусобни утицај човека и окружења (начин на који човек мења 
окружење), утицај на здравље и живот кроз правила понашања 
који доприносе одрживом развоју

Кључни појмови садржаја: крај, човек, животне заједнице, оријентација у времену и простору, прошлост краја, кретање, матери-
јали.



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм предмета Природа и друштво задржао је постојећи 
оквир, план наставе и учења од два часа недељно, односно 72 часа 
годишње и досадашњи завичајни принцип. 

Принцип животне близине, тзв. завичајни принцип, одређује 
просторну и временску блискост природних и друштвених појава 
и процеса, и као такав представља једну од суштинских одлика 
овог предмета. У првом разреду се креће од просторно и времен-
ски најближих феномена за ученика, док се у старијим разредима 
просторни и временски оквир постепено шири. Конкретно, оквир 
унутар ког се остварују предметни исходи у првом разреду чине 
садржаји из најближег и непосредног окружења ученика – домa, 
школe, насељa/дела насеља у коме ученик живи, у II разреду про-
сторни оквир се проширује на Насеље са околином, у трећем III 
разреду на Крај у коме ученици живе2, а завршиће се у IV разреду 
државом Србијом. 

Принцип животне близине овом програму обезбеђује високу 
осетљивост на контекст у коме ученици живе, односно отвореност 
за садржаје из учениковог окружења и флексибилност за уважа-
вање карактеристика и одлика најразличитијих средина у којима 
деца из Србије живе. У том смислу предмет Природа и друштво 
подразумева отвореност и за садржаје од значаја за националне 
мањине у складу са простором проучавања природних и друштве-
них појава у трећем разреду – крај у коме ученици живе. Поред 
тога, код свих ученика треба развијати осећај богатства у разли-
читостима међу припадницима различитих националности ука-
зивањем на постојање људи који славе другачије празнике, имају 
различите обичаје, културу становања, исхрану, облачење и сл. 

Уважавање окружења у којем ученици живе директно је у 
вези са уважавањем искустава и знања ученика. Ученици у про-
цес наставе и учења улазе са идејама и представама о свету, себи 
и свему другом што их окружује. Изградили су их личним анга-
жовањем у свакодневним активностима, како у школи, тако и ван 
школе у другим образовним, културним и свакодневним животним 
активностима – учењем, читањем, писањем, играњем, слушањем, 
посматрањем, размишљањем, разговарањем, итд. Зато је веома 
важно да полазне тачке у развоју научних идеја о природним и 
друштвеним појавама и процесима буду управо идеје и искуства 
са којима ученици долазе у школу и улазе у процес учења. Кроз 
разноврсне активности којима се уважава средина у којој ученици 
живе и њихово свакодневно искуство из конкретне средине, уче-
ницима се омогућава да доживе и разумеју разноликост и међусоб-
ну повезаност свих чинилаца који делују у њиховом природном 
и друштвеном окружењу. Истовремено се подстиче њихова радо-
зналост за откривање појава и процеса у природној и друштвеној 
заједници. 

Основна интенција наставе Природа и друштво усмерена 
је на развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-кона-
тивних и социјално-афективних сфера личности ученика, што се 
одражава у наведеном циљу за крај циклуса и датим предметним 
исходима.

Предметни исходи Природе и друштва показују шта су уче-
ници оспособљени да учине, предузму, изведу и обаве на крају ра-
зреда захваљујући знањима, ставовима и вештинама које су разви-
ли учењем овог предмета. Исходи се остварују у спрези садржаја, 
метода наставе и учења и активности ученика некад унутар једне 
теме, а најчешће кроз више тема. Зато границе међу темама проу-
чавања треба схватити условно и флексибилно. Неки исходи су по 
својој природи међупредметни и оствариваће се кроз активности 
у оквиру више наставних предмета, као на пример исход: По завр-
шетку разреда ученик ће бити у стању да презентује другима ин-
формације о прикупљеним подацима (писано, усмено, помоћу лен-
те времена, презентацијом и/или цртежом). Треба, такође, имати 
––––––––
2 Крај, као простор проучавања, је територијална целина која се поклапа са гра-

ницом општине  Традиционално до сада се за овај територијални ниво користио 
појам завичај  Проблем употребе појма завичај произилази из непостојања ја-
сних просторних и временских критеријума за његово издвајање

у виду да је редослед програмских тема и груписаних садржаја 
унутар тема урађен искључиво ради прегледности препоручених 
програмских садржаја и не препоручује се као редослед приликом 
креирања годишњих и оперативних планова, већ као помоћ на-
ставнику да их креира. Иста препорука се односи и на уџбенике. 
Није пожељно да структура садржаја уџбеника буде основ за пла-
нирање наставе. 

Ученике треба оспособљавати да самостално истражују и 
анализирају природне и друштвене појаве и процесе. У зависно-
сти од исхода који се жели остварити, учитељ треба да подстакне 
ученике на различите врсте активности које ангажују како поједи-
на чула, тако и више чула истовремено. Синхронизација чулних 
утисака даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову 
интеграцију у комплексну слику света, а уважава различитости 
у склоностима ученика при упознавању света и процесу учења. 
Ипак, учење се не завршава на чулним утисцима, већ се наставља 
уопштавањем уоченог кроз описивање, поређење, формулисање 
закључака итд. У наставном процесу се, дакле, полази од неси-
стематизованих искуствених сазнања и иде се ка општим, науч-
но заснованим, систематизованим знањима из области природе, 
друштва и културе. Активности ученика потребно је прилагодити 
предметним исходима, специфичностима изабраних садржаја и 
узрасту ученика. Постепено треба повећавати ниво захтева и са-
мосталности ученика приликом упознавања природних и дру-
штвених појава. 

Стварност (природна и друштвена) која нас окружује и из 
које произилази садржај овог програма, заснована је на повезано-
сти различитих појава и процеса. Због тога садржаји Природе и 
друштва морају да буду одраз те целовитости и повезаности појава 
које се изучавају. Ради формирања елементарних појмова и поста-
вљања мреже за систем појмова, при избору и распореду програм-
ске грађе примењен је спирално-узлазни модел, у складу са узра-
сним карактеристикама ученика. То значи да се иста тематика из 
разреда у разред проширује, продубљује и посматра са различитих 
аспеката. Изградња система у настави, последица је постојања си-
стема у стварности. Улога учитеља је да ствара прилике за учење, 
а не да наставне садржаје тумачи само као биолошке, географске, 
историјске и друге садржаје. 

Поред тога, приступ настави и учењу треба да буде повезан 
и са логиком и методологијом научне дисцилине одакле произла-
зи одређени садржај. Тако изучавање биолошких садржаја нужно 
треба да укључи посматрање и праћење биолошких феномена; из-
учавање садржаја хемије и физике – закључивање на основу спро-
веденог огледа или експеримента; изучавање прошлости – анализу 
историјских извора итд. Развијање система појмова подразумева 
континуиран рад учитеља на успостављању хоризонталне (унутар 
једног разреда) и вертикалне повезаности (између разреда) појмо-
ва унутар програма Природе и друштва. Важно је да се кад год је 
могуће приступи корелацији и интегрисаном приступу садржаји-
ма на међупредметном нивоу кроз наставне и ваннаставне обли-
ке рада и активности у школи и изван ње. Због природе садржаја 
предмета и датих исхода пожељно је активности организовати што 
чешће изван учионице, односно у ближем природном и друштве-
ном окружењу. За потребе овог предмета посебно су погодни: ор-
ганизоване посете, шетње, излети, настава у природи.

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких компле-
та, у остваривању програма за Природу и друштво препоручује 
се коришћење шире литературе и осталих извора информација: 
штампаних, аудио-визуелних и електронских медија. Посебно се 
препоручује коришћење аутентичних природних и друштвених 
извора, као најверодостојнијих показатеља стварности, појава и 
процеса у конкретном непосредном окружењу, као и дидактичких 
материјала који одражавају посебности датог окружења и краја у 
коме ученици живе.

Учитељ остварује постављени циљ и исходе кроз наставу и 
остале организационе форме рада у школи, без додатног оптере-
ћења родитеља и њиховог обавезног ангажовања у остваривању 
програма. Родитељи могу бити добровољно ангажовани као ра-
сположиви потенцијал локалне средине, у зависности од њихових 
знања, могућности и хтења.



I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Планирање обухвата креирање годишњег и оперативних пла-
нова, као и развијање припрема за час/дан/седмицу. Годишњи план 
креира се у форми гантограма и садржи број часова по темама 
распоређених по месецима, а у складу са школским календаром, 
годишњим фондом часова, планираним фондом часова по темама. 

Полазећи од датих предметних исхода и препоручених садр-
жаја од наставника се очекује да дати програм контекстуализује 
према потребама конкретног одељења имајући у виду карактери-
стике ученика, уџбенике и друге наставне материјале које ће кори-
стити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 
располаже као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководи-
ти се:

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начи-
на, темпа учења и брзине напредовања;

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и 
вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих на-
ставних предмета;

– партиципативним и кооперативним активностима које омо-
гућавају сарадњу; 

– превасходно активним и искуственим методама наставе и 
учења; 

– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик 
изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 
животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог 
у свакодневном животу;

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем ин-
тересовања за учење и континуирано сазнавање;

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних по-
датака о напредовању ученика, остваривању предметних исхода и 
постигнутом степену развоја компетенција ученика.

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре, као и 
до сада, креира свој годишњи (глобални) план рада из кога касни-
је развија своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани 
за крај наставне године, наставник треба да их операционализује 
прво у оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне на-
ставне јединице. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

Однос циља, исхода, препоручених програмских садржаја, 
метода наставе и учења и активности ученика

При остваривању циља и предметних исхода Природе и дру-
штва мора се имати у виду да су садржаји, методе наставе и учења 
и активности ученика неодвојиви у наставном процесу. Концепт 
наставе засноване на процесу и исходима учења подразумева на-
ставу чији превасходни циљ није преношење предметних садр-
жаја, већ изградња и развој знања као основе на којој се развијају 
разноврсна умења. У том смислу, програм наставе и учења нуди 
садржински оквир, а учитељ има слободу да уместо њих изабере и 
неке друге садржаје уколико сматра да су ти садржаји примерени-
ји средини у којој ученици живе, узрасним и развојним карактери-
стикама ученика и њиховим интересовањима. Суштина је у томе 
да садржаји буду у функцији остваривања исхода, а не сами себи 
циљ. Учитељ има значајан простор за слободу избора и повезива-
ње садржаја, метода наставе и учења и активности ученика како 
би водио ученике ка остваривању датог исхода. 

Већина предметних исхода постиже се кроз непосредну ис-
траживачку активност ученика уз континуирану подршку и под-
стицај од стране учитеља. Пожељне су активности које омогућава-
ју интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе 
спознавању света који окружује ученике, тако што се откривају 
односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, поја-
ва и процеса и стичу се социјалне вештине. Најефикасније методе 
учења јесу оне методе које ученика стављају у адекватну активну 
позицију у процесу развијања знања. Потребно је стварање ситу-
ација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности 

ученика које омогућују различите начине учења. Значајне актив-
ности ученика у оквиру предмета Природа и друштво су: 

– Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради 
јасног запажања и уочавања света у окружењу (уочавање видљи-
вих карактеристика); 

– Илустровање појава и процеса из свакодневног живота – 
навођење, показивање, објашњавање примера из природног и дру-
штвеног окружења;

–  Описивање – вербално или ликовно изражавање споља-
шњих и унутрашњих запажања; 

– Процењивање – самостално одмеравање; 
– Груписање – уочавање сличности и различитости ради кла-

сификовања; 
– Праћење – континуирано посматрање ради запажања про-

мена; 
– Бележење – записивање графичко, симболичко, електрон-

ско бележење опажања; 
– Практиковање – у настави, свакодневном животу и спонта-

ној игри и раду; 
– Експериментисање – намерно модификоване активности, 

огледи које изводи сам ученик; 
– Истраживање – испитивање својстава и особина, веза и 

узрочно-последичних односа; 
– Сакупљање – прављење колекција, збирки, албума из при-

родног и друштвеног окружења; 
– Стварање – креативна продукција; 
– Играње – дидактичке, едукативне и спонтане игре; 
– Активности у оквиру мини-пројекта – осмишљавање и ре-

ализација. 
Ради прегледности препоручени садржаји су дати у темама. 
Потребно је приликом тумачења исхода учења и препоруче-

них садржаја у трећем разреду стално имати у виду да се садржаји 
и одговарајући примери истражују и проналазе у оквиру краја у 
коме ученици живе. Крај, простор проучавања природних и дру-
штвених појава и процеса, је територијална целина која се поклапа 
са границом општине. Општински центар је насеље у коме станов-
ници свих осталих насеља унутар граница општине остварују сво-
је животне потребе као што су здравство, образовање, трговина, 
саобраћај, финансије, запослење, забава, итд. Унутар краја постоје 
природни, друштвени, економски, културни и историјски садржа-
ји који су утицали на успостављање односа и веза између њега и 
његових житеља. На основу територијалног обухвата краја може-
мо закључити да је задовољен и принцип упознавања простора од 
ближег (познатог) ка даљем (мање познатом) простору. 

Традиционално до сада се за овај територијални ниво кори-
стио појам завичај. Проблем употребе појма завичаја произилази 
из непостојања јасних просторних и временских критеријума за 
његово издвајање. Најопштије, завичај се одређује као „место са 
ближом околином где се неко родио и где је одрастао”. Из тога 
даље произилази да је завичај више субјективна категорија која 
почива на емоцијама.

Тема Природа, човек, друштво бави се узајамним дејством 
природних и друштвених фактора у окружењу. У том смислу кре-
ће се од облика рељефа и површинских вода у крају. Ови појмови 
су познати ученицима из претходних разреда, али се сада изуча-
вају у ширем простору, уз додавање нових сегмената који се од-
носе на елементе узвишења (подножје, стране, обронци, врх) и 
одређивање десне и леве обале текућих вода у циљу оријентације 
у простору. Кроз исходе учења и препоручене садржаје јасно је ви-
дљива потреба разматрања утицаја географских фактора на начин 
живота људи (људи су се насељавали тамо где су имали повољне 
географске услове, плодно земљиште и воду, правили су утврђења 
на узвишењима и сл.). Специфичност краја чине и групе људи који 
у њему живе (становници и народи краја). У том смислу наставља 
се разматрање дуализма права и обавеза, али сада становника кра-
ја, уз упознавање обичаја других народа у крају, а све у циљу хар-
моничног суживота. Разматрања започета у другом разреду кроз 
типологију насеља (село, град), сада се настављају разматрањем 
повезаности села и града, њихове зависности и међуусловљено-



сти кроз различите послове којима се баве становници у насељима 
краја. Ово представља и основу за прво груписање сличних посло-
ва (којима се задовољавају животне потребе људи у крају) у де-
латности (пољопривреда, образовање, здравство и сл.). У контек-
сту поменутих делатности уводи се и појам саобраћаја и његове 
улоге у превозу путника и терета, односно преносу информација. 
И даље се ради на оспособљавање ученика за безбедно учешће у 
саобраћају (на саобраћајницама у крају).

Садржаји о својствима воде проширују се на различита агре-
гатна стања ове течности, као и на упознавање ученика са процесом 
који обједињује сва три стања воде – кружењем воде у природи. 

Разматрају се и промене које настају при загревању и хлађе-
њу још једног елемента неживе природе – ваздуха. У том смислу, 
путем једноставних практичних активности ученици уочавају да 
се ваздух на топлоти шири, а на хладноћи сабија (промена запре-
мине), што у природи доводи до кретања ваздуха, односно ветра.

Услови за живот (сунце, вода, ваздух и земљиште) сада се 
уводе у новом контексту, као специфични услови за живот у жи-
вотним заједницама (копненим и воденим). Уводи се појам ланац 
исхране као основни однос међу живим бићима у животним зајед-
ницама, ослањајући се на сазнања из другог разреда о подели жи-
вотиња према начину исхране. Посебну пажњу треба дати живот-
ним заједницама специфичним за крај у коме ученици живе, као и 
њиховој заштити.

Садржаји о човеку, односно о људском телу сада се односе 
на уобичајене заразне болести деце (грип, заразна жутица, вари-
челе) које се лако шире у колективу, као и болести које преносе 
животиње (крпељи, вашке). Акценат је на упознавању ученика са 
основним мерама заштите против ових болести и одговорном од-
носу према сопственом здрављу и здрављу људи из окружења (на 
пример, не треба долазити у школу уколико смо болесни ради соп-
ственог здравља и очувања здравља осталих ученика и запослених 
у школи). 

Тема Оријентација у простору и времену односи се на оспо-
собљавање ученика за оријентацију у простору и надовезује са на 
начине оријентисања из прва два разреда (оријентација у насељу 
помоћу карактеристичних објеката и адресе). У трећем разреду 
уводи се оријентација помоћу главних страна света. Акценат је на 
оспособљавању ученика да одреде стране света помоћу компаса, 
Сунца и оријентира из природе/окружења (маховине, годови на 
пању, цркве и сл.) у складу са оним што је доступно у окружењу у 
коме ученик живи. Препоручљиво је да ученици спознају простор 
непосредним посматрањем, шетњом по насељу и околини или 
кретањем превозним средствима, односно да се ови исходи учења 
и настави садржаји реализују у ванучионичком окружењу.

У трећем разреду започиње процес картографског описме-
њавања. Оспособљавање ученика да разумеју информације прика-
зане на географској карти засновано је на три изазова које је по-
требно превазићи:

– однос величине простора на карти у односу на величину 
реалног простора – на географској карти приказ реалног простора 
је вишеструко умањен;

– перспектива из које су приказани објекти на географској 
карти (,,птичија перспектива”);

– овладавање новим ,,језиком” кроз разумевање значења боја 
и симбола помоћу којих су приказани реални географски објекти 
на карти.

Да би лакше разумели како се објекти приказују на карти, 
препоручљиво је помоћу једноставних активности показати шта 
је умањено приказивање објеката и приказивање из ,,птичије” 
перспективе. Потреба за умањењем површина које се преносе на 
папир је блиска ученицима, јер на цртежима на којима приказу-
ју, на пример, природу у јесен умањују природне величине (бића, 
предмете...) до величине формата папира. У том смислу, а у складу 
и са оним што се ради на Математици, учитељ може планирати 
умањено приказивање предмета правилних облика из непосредног 
окружења ученика у размери 1:10 (на пример, школска клупа је 
димензија 120 х 60 cm, када је умањимо 10 пута, ученици у све-
скама цртају правоугаоник димензија 12 х 6 cm). На сличан начин, 

али на папиру већег формата може се представити план учионице. 
Препоручљиво је за ове активности изабрати такве предмете које 
ученици могу посматрати ,,одозго” како би стекли увид, на при-
мер, зашто школска клупа на умањеном приказу учионице има из-
глед правоугаоника, резач у облику ваљка има изглед круга и сл. 
На сличан начин може се израдити макета насеља а затим је уче-
ници могу посматрати (и фотографисати) из ,,птичије перспекти-
ве” како би уочили како из ваздуха изгледа то насеље, а затим се та 
фотографија може лако ,,превести” у скицу плана тог насеља. Уко-
лико постоје техничке могућности, за приказивање познатог окру-
жења из различитих перспектива (реални, фотографски приказ, 
картографски приказ) може послужити апликација Google Maps. 

Прва карта са којом се ученици сусрећу је план насеља у коме 
они живе. Креће се од оспособљавања ученика да пронађу улицу 
или објекат на плану насеља, опишу пут којим се може стићи од 
једне до друге тачке помоћу плана насеља, што ће у будућности 
довести до крајњег циља – оријентисања помоћу плана насеља 
тако да се дође од једне до друге локације у насељу. 

Након плана насеља, ученици су спремни да разумеју ап-
страктнији приказ (често потпуно непознатог) простора, односно 
општегеографску карту. У трећем разреду креће се од посматра-
ња краја у коме ученик живи на географској карти Србије. Дакле, 
полазиште је простор који је ученицима познат, па они могу да 
успоставе везу између опаженог окружења и његовог графичког 
приказа на географској карти. Оспособљавање ученика да разуме-
ју географски карту подразумева сусрет ученика са трећим изазо-
вом – значењем картографских боја (облици рељефа и површинске 
воде) и картографских знакова. Није потребно оптерећивати уче-
нике учењем напамет изгледа и значења картографских знакова, 
већ је препоручљиво користити легенду у функцији трагања за 
њиховим значењем. Методички приступ географској карти треба 
да се креће у правцу третирања карте као извора информација, а не 
да карта буде место на коме ученици само показују задате географ-
ске појмове. У том смислу се ученику може задати, на пример, да 
помоћу географске карте одреди положај свога краја у Србији у 
односу на главни град Републике Србије. Када ученик наводи шта 
све може да сазна о одређеном простору посматрајући географску 
карту тог простора и легенду која се на њој налази, треба га под-
стицати да у том приказу користе и знања о странама света.

Увођење временских одредница надовезује се на оне које су 
већ уведене у прва два разреда и проширује се новим одредницама 
– деценија и век. Као и у претходним разредима, нове временске 
јединице уводе се тако да се мањом (већ познатом) мерном једини-
цом објашњава већа (нова) мерна јединица. Ученике треба ставља-
ти у ситуацију да користе наведене временске одреднице (посебно 
годину, деценију и век) у свакодневним ситуацијама и приликом 
описивања догађаја из прошлости. 

Тема Прошлост започиње у трећем разреду увођењем исто-
ријских извора као основних извора сазнања о прошлости. У том 
смислу, увођење поделе историјских извора (материјални, писа-
ни и усмени) није само себи циљ, већ указује на различите изво-
ре информација о прошлим временима. Ученици упознају исто-
ријске изворе и истражују теме из породичне и прошлости краја 
за које су заинтересовани. Када је реч о породичној прошлости, 
продукт истраживања може да буде приказ породичног стабла, уз 
увођење значења појмова преци и потомци. У том смислу, ученик 
користећи породично стабло описује ближе чланове породице из 
,,угла” предака и потомака (Мој деда је предак мог тате. Тата 
је дедин потомак. Ја сам татин, мамин, бабин, дедин потомак). 
Прошлост краја се истражује у односу на специфичности краја у 
коме ученици живе, на значајне догађаје за становнике тог краја 
(о којима често сведоче и споменици), и знамените људе који су 
рођени или живели у том крају. Истражују се ученицима блиске 
и релевантне теме из свакодневног живота (на пример, занимања 
људи у крају, одевање, исхрана, дечије игре) уз стално поређење 
начина живота у прошлости и садашњости (као ученицима бли-
ске и познате). Није потребно да се истраже сви наведени аспекти 
свакодневног живота него они за које су ученици највише заинте-
ресовани и за које постоје доступни историјски извори примерени 



ученицима овог узраста. Податке прикупљене малим историјским 
истраживањима ученик може да представи на неки од начина које 
одабере (усмено, помоћу ленте времена, породичног стабла, пре-
зентације, постера...). 

Тема Кретање представља сегмент о коме ученици имају 
богато искуство, а задатак наставника је да та несистематизована, 
искуствена знања буду структурисана и освешћена и да омогуће 
ученику боље спознавање света који их окружује. Ученици пре-
познају и наводе примере за различите облике кретања тела према 
њиховој путањи – праволинијско и криволинијско. Истраживање 
утицаја јачине деловања на пређено растојање тела природно се 
реализује кроз практичну активност (експеримент). Утицај јачине 
деловања разматра се кроз удаљеност коју тела прелазе (као и у 
другом разреду), при чему је пожељно укључити не само проце-
ну растојања, већ и њено прецизно мерење уз коришћење мерних 
јединица за дужину које су уведене у математици у другом разре-
ду. Уводи се и падање као специфичан начин кретања тела усло-
вљен дејством Земљине теже, чему се приступа феноменолошки, 
без улажења у детаљнија објашњења. Посебну пажњу потребно 
је обратити на испитивање утицаја облика тела на брзину падања 
практичним проверавањем брзине падања два тела који имају све 
исте карактеристике (материјал, маса), осим облика (на пример, 
згужван и исправљен папир).

Још један аспект кретања представљају садржаји о светло-
сти и звуку. Светлост се изучава из два аспекта: извори светлости 
(природни и вештачки) и сенка (облик и величина сенке). Ученици 
треба да разликују природне и вештачке изворе светлости, као и да 
путем практичне активности уоче повезаност промене величине и 
положаја сенке са променом положаја извора светлости (природ-
ног или вештачког). Такође, ученици се упознају са различитим 
изворима чијим покретањем (треперењем) настаје звук – трепе-
рење затегнуте жице, гласних жица; различити звуци у природи 
(звук инсеката, фијукање ветра и сл.). Звукови се истражују из 
два аспекта – информативног (на основу звука знамо од кога/чега 
потиче и оријентишемо се на основу те информације) и безбедно-
сног (звуци који упозоравају, заштита од буке). Пожељно је орга-
низовати практичне активности (огледе) којима се доказује да се 
јачина звука мења са променом удаљености од извора звука, што је 
посебно важно из безбедносних разлога.

Исходи учења и садржаји који се односе на промене мате-
ријала фокусирани су на уочавање повратних (истезање, савијање, 
ширење/скупљање; испаравање, кондензовање, топљење/очвршћа-
вање) и неповратних (сагоревање, рђање) промена материјала. На-
ведене промене не треба учити напамет већ подстаћи ученике да 
их уоче у свакодневном животу и/или помоћу огледа. Разликовање 
неповратних од повратних промена материјала своди се на наста-
јање или ненастајање материјала који имају другачија својства на-
кон механичког или топлотног деловања.

У прва два разреда једина течност која је изучавана била 
је вода. Сада се уводи први општији појам – течност. Приликом 
практичног истраживања користе се течности које су безбедне за 
ученика и лако доступне (вода, уље, детерџент за прање судова, 
мед, млеко, сок од лимуна). У овом смислу, у фокусу је уочавање 
сличности и разлика између воде и других течности (тече, промен-
љивост облика; провидност, боја, густина). Посебно се истражује 
својство течности као растварача. Путем експеримента испитује се 
зависност брзине растварања од уситњености материјала, темпе-

ратуре течности и мешања. Ову активност најлакше је урадити на 
примеру воде.

Топлотна проводљивост материјала представља нови аспект 
изучавања материјала. На примеру свакодневних активности и 
претходних искустава, ученици класификују и бирају материјале 
који по топлотној проводљивости највише одговарају одређеној 
употреби (металне шерпе за кување, дрвене клупе за седење у парку 
и сл.). У овом смислу, разматра се и ваздух као топлотни изолатор у 
природи и свакодневном животу (крзно и перје животиња; слојеви-
то облачење, вунене рукавице, грађевински блокови, термос-боца).

Исходи учења и садржаји о материјалима завршавају се упо-
знавањем ученика са значајем рециклаже, као и потребом развр-
ставања отпада од пластике, стакла, папира и метала. У складу са 
овим, повезана је и проблематика рационалне потрошње материја-
ла и предмета која подразумева подстицање ученика да дају пред-
ност употреби: производа који се вишеструко користе у односу на 
производе за једнократну употребу, као и рециклираних и прои-
звода који могу да се рециклирају. Проблематика одрживог развоја 
приметна је и кроз указивање на међусобне утицаје човека и окру-
жења кад год је то могуће и актуелно у конкретним условима у 
којима се реализује настава. Пуно разумевање концепта одрживог 
развоја могуће је тек на каснијем узрасту ученика, али је потребно 
да се континуирано развија, и то не само на нивоу знања, већ пр-
венствено на нивоу развијања вредности, ставова и навика. На тај 
начин се утиче на развој ставова важних за опстанак и будућност.

Приликом изучавања природних и друштвених феномена 
нужно је и даље примењивати истраживачки приступ и оспосо-
бљавати ученике за различите начине прикупљања података о 
окружењу, њихову анализу, сврставање у групе и категорије по 
различитим карактеристикама, вођење белешки и закључивање. 
Учествовање у једноставним огледима/експериментима који се 
реализују на основу упутства – индивидуално, у пару или групи, 
усложњава се кроз повезивање резултата огледа/експеримента са 
објашњењем или закључком. Значајно је радити на оспособљава-
њу ученика да јасно презентује резултате својих истраживања на 
начин који је примерен проблему који се истражује и интересова-
њу ученика (писано, усмено, помоћу ленте времена, Power Point 
презентацијом и/или цртежом и др.).

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика 
само је део праћења и вредновања образовно-васпитне праксе. 
Резултате целокупног праћења и вредновања наставник узима као 
основу за планирање наредних корака у раду са ученицима и ра-
звијању своје образовно-васпитне праксе. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је 
формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником 
о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. По-
требно је да наставник континуирано и на примерен начин указује 
ученику на квалитет његовог постигнућа тако што ће повратна ин-
формација бити прилагођена, довољно јасна и информативна како 
би имала улогу подстицајне повратне информације. Свака актив-
ност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да 
процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета, 
као и напредак других ученика.

1. ХРВАТСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Тема: Наше наслеђе 
− Овако је било некада код Хрвата 
− Живот у породици 
− Школе 
− Изглед хрватских кућа, салаши 
− Стари занати 
− Обичаји 
− Одевање 
− Исхрана 
− Игре некада 
− Знаменити Хрвати мога завичаја

IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ ПРИРОДА И 
ДРУШТВО КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 



Назив предмета ЛИКОВНА КУЛТУРА
Циљ Циљ учења Ликовне културе је да се ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетичке критеријуме кроз практични рад, оспособљава за 

комуникацију и да изграђује позитиван однос према култури и уметничком наслеђу свог и других народа
Разред Трећи
Годишњи фонд часова 72

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ

– поштује инструкције за припремање, коришћење, одржавање 
и одлагање материјала и прибора;
– повеже уметничко занимање и уметнички занат са одговарају-
ћим продуктом;
– преобликује, самостално или у сарадњи са другима, амбалажу 
и предмете за рециклажу мењајући им употребну функцију;
– изрази своје доживљаје, емоције, имагинацију и запажања 
одабраним материјалом, прибором и техникама;
– користи одабране податке и информације као подстицај за 
стваралачки рад;
– протумачи једноставне визуелне информације и поруке из 
свакодневног живота;
– укаже на сличности и разлике које опажа у уметничким дели-
ма и традицији различитих народа;
– изрази одабране садржаје изразом лица, положајем тела, 
покретима или кретањем;
– распореди облике, боје, линије и/или текстуре креирајући 
оригиналне композиције;
– разговара са вршњацима о доживљају простора, дизајна, умет-
ничких и ученичких радова, уважавајући различитости;
– учествује у обликовању и уређењу простора у школи, код куће 
или у окружењу;
– разматра, у групи, шта и како је учио/ла и где та знања може 
применити

МАТЕРИЈАЛИ

Својства материјала  Својства материјала за ликовно облико-
вање – тврдоћа, еластичност, растворљивост или постојаност 
(промене у току сушења, у контакту са светлошћу, у контакту са 
различитим супстанцама и подлогама ), материјали који могу 
да се користе као алатке (пера, крзно, длака, лишће, дрвца )  Из-
глед материјала – основне и изведене боје, природне и створене 
текстуре

Технике  Однос материјала, ликовне технике и идеје  Производи 
уметничких заната (накит, уметничке лутке, шешири, таписерије, 
ћилими, осликани текстил, собне светиљке и сенила, грнчарија, 
дуборез, гравуре )  Значај рециклирања, уметничка рециклажа

СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

Говор тела  Поглед, израз лица, држање тела, гест и кретање, 
однос вербалне и невербалне комуникације  

Тумачење визуелних информација  Визуелне карактеристике би-
љака и животиња, знаци, симболи, униформе, заставе, ношње  
Пејзаж, портрет, аутопортрет  

Слика, текст, звук  Кратки анимирани филмови, рекламе, билбор-
ди  Лепо писање – плакат, позивнице, честитке

КОМПОЗИЦИЈА

Композиција  Дводимензионалне и тродимензионалне компози-
ције, организација композиције, равнотежа  

Орнамент  Традиционална и савремена употреба орнамената, 
симетрија

ПРОСТОР

Облици у простору  Непокретни објекти у отвореном и затворе-
ном простору (споменици, уметничка дела, експонати )  Ком-
позиција у простору – поставка изложбе, уређење просторије, 
уређење школе, уређење околине у локалној заједници  Оптичке 
илузије на дводимензионалној подлози, специјални ефекти на 
сцени, у филмовима, игрицама

Кретање  Покрет и кретање у природи, окружењу и уметничким 
делима  

Кључни појмови садржаја: простор, облик, линија, боја, текстура.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Ученици се развијају и уче кроз разноврсне активности и за-
датке који подстичу радозналост и задовољство у истраживању, 
експериментисању, размишљању, повезивању, изражавању, ствара-
њу, дружењу и сарадњи. 

Кључни појмови су међусобно чврсто повезани и чине кон-
струкцију, основу за развијање програма. Централни појам је про-
стор, јер се све што видимо и доживљавамо налази у простору. Из 
овог појма су изведени остали кључни појмови. У првом разреду 
их има три: простор – облик, линија; у другом разреду четири: 
простор – облик, линија, боја; у трећем пет: простор – облик, ли-
нија, боја, текстура и од четвртог шест: простор – облик, линија, 
боја, текстура, светлина. 

Централни појам, простор, указује на то да програм није 
усмерен на ускостручне садржаје, већ на свет у коме ученик живи 
и одраста и који треба свесно да опажа, доживљава и истражује 
из различитих углова. Сви садржаји везани за визуелну уметност 
(укључујући и уметничка остварења из ближе и даље прошлости) 
у блиској су вези са савременим светом и ученици треба постепе-
но да истражују и откривају те везе.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У првој колони табеле дати су исходи који се достижу до кра-
ја школске године. Исходи воде ка постепеном развијању компе-
тенција. Достижни су за сваког ученика, у мањој или већој мери. 
Наставник у току године прати, процењује и подстиче развијање 
индивидуалних потенцијала сваког ученика. 

У другој колони табеле предложени су називи целина, а у 
трећој појмови, подпојмови и теме за разговор и истраживање. 
Нови модел наставе и учења није фокусиран на садржаје. Настав-
ник има слободу да осмисли називе, број и редослед наставних 
тема и наставних јединица, а у складу са дидактичким принципи-
ма и условима у школи. Настава се не планира према структури 
уџбеника, јер ученици не уче лекције по реду, већ истражују уџ-
беник како би развијали међупредметне компетенције – у зависно-
сти од задатка/теме траже одговарајуће визуелне и/или текстуалне 
податке и информације, повезују их, пореде, стављају у нови кон-
текст, користе их као подстицај за стварање... 

У настави треба да доминирају проблемски задаци који ци-
љају више исхода и међупредметних компетенција. Задаци и ак-
тивности треба да буду разноврсни и да омогуће сваком учени-
ку да се развија у складу са својим интересовањима, искуством, 
потребама и потенцијалима. Осим стваралачког рада значајан је 
и разговор. Наставник планира питања која подстичу ученике на 
размишљање и на развијање креативних идеја (модел подстицај-
них питања се може видети у програму за други разред). 

II. OСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

МАТЕРИЈАЛИ

Материјали, прибор, технике и савремена технологија су 
средства која се користе у процесу визуелног описмењавања. На-
ставник кратко објашњава и показује како се припремају, користе, 
чисте, одлажу или преносе и пружа друге неопходне информације. 
Одабрани садржаји ове целине интегришу се са садржајима дру-
гих целина. 



Својства материјала

Ученици треба да добију само кључне информације о свој-
ствима материјала које користе. Ако користе употребљену амбала-
жу, материјале или објекте које су пронашли у природи потребно 
је да их, уз помоћ укућана, припреме пре доношења на час (пра-
ње, термичка обрада, дезинфиковање асепсолом, алкохолом... у 
зависности од материјала). У току године самостално припрема-
ју лепак или масу за обликовање од материјала који се користе у 
домаћинству (кукурузно брашно, кукурузни штирак, сода бикар-
бона, сирће, млеко, со, шећер...). Водене боје могу да направе од 
истрошених фломастера. Рецепти се могу пронаћи на интернету, 
наставник бира оне који одговарају узрасту ученика. Важно је и 
да сви ученици до краја првог циклуса развију навику да заједно 
распремају и чисте простор по завршетку рада.

Имајући у виду да се технологија материјала развија вели-
ком брзином, наставник може да информише ученике о неким 
иновативним материјалима које користе дизајнери одеће, амбала-
же, намештаја... На пример, материјал који се прави од папира и 
пластике (Paptic), материјал који се прави од рециклиране одеће 
(варијанта материјала Karta-Pack)... Тродимензионално (3D) штам-
пање и паметни материјали могу да се помену у следећем разреду. 

Подела боја на основне (примарне) и изведене (секундарне) 
односи се на пигментне боје за сликање. Ученици треба да знају 
да мешањем две основне боје у односу 1:1 неће увек добити тон 
који су очекивали, јер се материјал различитих произвођача разли-
кује. Било би добро да истражују мешање боја тако што ће раз-
мењивати прибор/материјал. Није потребно да меморишу називе 
боја, јер школске боје или немају називе или се називи разликују 
од једног до другог произвођача. Међутим, када почну да користе 
белу боју наставник треба да их мотивише да експериментишу. На 
пример, може да пита: „Како бисте описали ове две боје?”, пока-
зујући цинобер и кармин црвену. Затим, да тражи да помешају обе 
боје са белом и упореде тонове које су добили. Даље ученици сами 
истражују. Боје трећег реда (терцијерне) се објашњавају у четвр-
том разреду. Примарне и секундарне боје се повезују са природ-
ним и вештачким облицима, емоцијама, утисцима, простором... 
Наставник објашњава текстуру на најједноставнији начин (изглед 
површине материјала), иако објашњење неће бити потпуно. Ва-
жније је да се ученици не збуне и да искуствено истражују тексту-
ру. Истражује се стварна (физичка) текстура материјала, која има 
изражене тактилне квалитете, а наставник планира више разновр-
сних задатака. На пример, ученици могу да компонују лепећи на 
картон лишће, комадиће чипке, текстил, канап, рафију..., да обложе 
рад алуминијумском фолијом за домаћинство, пажљиво трљајући 
тупим врхом оловке или прстима. Уколико немају фолију, могу да 
премажу рад белом бојом како би се фокусирали само на текстуру. 
Када вајају у меком материјалу треба да креирају текстуре план-
ски (глачањем, урезивањем, утискивањем...). Наставник указује на 
то да понекад физичка текстура највише утиче на утисак о делу, 
нарочито када је реч о скулптури и дизајну ентеријера (показати 
примере). Визуелна текстура се још увек не објашњава, али се 
истражује искуствено – ученици могу да цртају текстуре разно-
врсним линијама, да осликају папир (разливањем боје, прскањем, 
дувањем кроз сламчицу...), да користе технике колаж, фротаж, гра-
таж, суминагаши или ебру. 

Технике 

На основу сопствене процене наставник у трећем или четвр-
том разреду објашњава да су акварел боја и папир материјали за 
ликовно обликовање, а акварел техника начин на који се тај ма-
теријал обликује. Ученици могу да испробају сликање акварел 
бојом на сувом папиру и сликање на влажном папиру. Уобичајено 
уче гваш технике (влажни нанос, полусуви нанос, испирање, гре-
бање...) пре него што почну да користе темпере, али то није пра-
вило. У штампање графика се уводе прављењем импровизованих 
матрица. Најједноставнија се припрема на употребљеној стиропор 
(полистирен) тацни за паковање хране. На полеђини тацне цртеж 
се лако урезује фломастерима, а боја се наноси широком четком 

или комадићем чврстог картона. Осим оловкама и четкицама било 
би добро да цртају и импровизованим прибором (згужваним па-
пиром/кесом/фолијом, гранчицама, боровим иглицама...), јер то 
помаже да „ослободе руку” и да боље организују композицију. 
Скулптуре могу да обликују од папира, картона, лако савитљиве 
жице, тканине, комбиновањем разноврсних материјала... Затим, 
од меких материјала: глинамола, школске глине, полимерне глине 
која се не пече („FIMO AIR”), „магичне глине” (пенаста глина са 
гранулама стиропора, кинетичка глина, „Mad Mattr”...) или масе 
коју су сами направили. Треба имати у виду следеће. Неке масе се 
споро суше, па је тешко пренети рад од школе до куће без оштеће-
ња. Боље је да не користе пластелин, јер има врста које се уопште 
не суше, као и миришљавих које садрже алергене. Неке масе не 
прљају руке и радну површину. Скулптуре се обликују белом ма-
сом или масом у боји природних материјала, а која може и да се 
„патинира” бојом.

Наставник може да покаже и корисне технике које нису 
кључне за достизање исхода. На пример, може да демонстрира 
како се од мараме или комада платна обликује торба/завежљај са-
вијањем и везивањем („фурошики” техника), како се од омота за 
бомбоне обликују торбе, футроле..., како се плете прстима, како се 
обликују корпе од папира, како се савијају оригами фигуре, како 
се пакују поклони, како се савијају украсне машне, како се пра-
ве лампиони, како се праве/декоришу сенила... Ученици могу да 
вежбају те технике и код куће, али је важно да на часу осмисле 
или договоре намену тих радова (украс за собу, украс за учионицу/
школу, лични предмет, поклон за некога, радови за школски про-
дајни сајам...). 

Ученици упознају неколико уметничких заната које настав-
ник бира у складу са темама и задацима које је планирао, локал-
ном традицијом или интересовањима ученика. Одабрани садржаји 
се интегришу са одговарајућим садржајима овог и других програ-
ма. Учење може да се реализује у одабраном етнографском музеју. 
Уколико наставник планира радионицу или пројекат који укључује 
прављење уметничких рукотворина у школи препорука је да се ко-
ристи материјал за рециклажу. 

Уметничка рециклажа је важна тема. Наставник може да по-
каже примере уметничких пројеката у нашој земљи, као што су: 
„Убаци лименку доврши скулптуру”, скулптура „Ђубровиште са 
Великог ратног острва” (Београд), „Еко-мрав” (Суботица), „Птица 
робот” (Бор, Београд)... и примере уметничких дела направљених 
од предмета за рециклажу (на пример, унети у претраживач називе 
уметничких група: „FigJamStudio”, „Skeleton Sea” или „Guerra de 
la Paz” и имена уметника: Aurora Robson, Subodh Gupta, Moaffak 
Makhoul или Sean E. Avery). 

Школе које имају средстава и планирају набавку дигитал-
не технологије треба да имају у виду и ону која одговара наста-
ви Ликовне културе. На пример, мултимедијална лабораторија 
„i-Theatre” произвођача „Edutech” погодна је за интегрисану на-
ставу Српског језика и Ликовне културе у првом циклусу. Диги-
талне табле за цртање произвођача „Wacom”, као и ајпед таблети 
(iPadPro) подржавају стваралачки рад. Интерактивна школска та-
бла „SMART Board” са пројектором (на пример, серија 7000) има 
вишеструку намену (проучавање ликовног језика, компоновање, 
лоцирање уметничких дела...). У школама које имају савремену 
опрему и средства, ученици треба да уче о заштити здравља и пра-
вилној употреби уређаја, као и о значају сарадње са школама које 
немају такве услове. У школама које не могу да набаве одговара-
јућу опрему и средства, ученици могу да користе помагала која се 
једноставно праве. На пример, када се настава одржава у учиони-
цама опште намене које немају одговарајуће столове ученици могу 
да направе од картона стони „штафелај” (унети у претраживач: 
„DIY cardboard easel”). „Светлосне столове” као што је, на пример, 
APH Light Box наставници могу да направе у сарадњи са родите-
љима (унети у претраживач: „DIY lighttabletutorials”).

Све одабране садржаје је потребно повезати са причом о томе 
како се развијају креативне идеје, односно шта све може подстаћи 
(мотивисати) визуелне уметнике (и ученике) да стварају. Како би 
се освестио процес развијања идеја, наставник може да зада уче-



ницима једноставну вежбу – да три пута преобликују исти троугао 
тако да креирају три различита сложена облика из маште. Вежба 
може да се понови са другим обликом, мрљом или шаром. Уче-
ници треба да знају и то да савремена технологија утиче на начин 
изражавања визуелних уметника. Наставник може да покаже један 
очигледан пример (унети у претраживач име графичког дизајнера: 
Canion Shijirbat или Шижирбат – финал).

СПОРАЗУМЕВАЊЕ

Циљ учења предложених садржаја је оспособљавање учени-
ка за правилну, учтиву, добронамерну, ефектну и ефикасну кому-
никацију. 

Говор тела 

Предложене вежбе су фокусиране на невербално изража-
вање мимиком и телом. Наставник објашњава да се и без говора, 
лицем и телом, може пренети порука, испричати прича или на-
сликати слика. Као пример може да послужи инсерт наступа ма-
ђарске трупе „Attraction” (унети у претраживач: Attraction Shadow 
Theatre Group). Уколико ученици до трећег разреда нису вежбали 
пантомиму треба да почну од читања израза лица и изражавања 
емоција. Затим, да тумаче и изражавају поруке које шаљемо неким 
општепознатим (у нашој култури) гестом или држањем тела (ста-
ни, крени, приђи, слажем се, нећу, извини и сл.) и неке једностав-
не радње (чисти метлом, свира...). Ученици који су то већ радили 
вежбају невербално исказивање неке ситуације (на пример, сусрет 
два пријатеља, пробирљиви купац и сл.). Важно је да сви ученици 
буду укључени да би се ослободили треме и несметано развијали 
креативност, заједништво и међусобно уважавање. Ако је потреб-
но, ученици могу да погледају и неки смешан снимак (на пример, 
унети у претраживач: Mr. Bean's Holiday Dance Scene). Наставник 
повезује одабране вежбе са одговарајућим садржајима овог и дру-
гих програма (имајући у виду да се програмски циљеви и методи-
ка разликују). На пример, може да формира тимове и подели заду-
жења – док неки чланови тима глуме или рецитују, други их прате 
покретима, мимиком или „специјалним ефектима” (осветљавају 
глумце, померају делове сценографије, формирају облик рукама 
или телима, производе звучне ефекте...).

Тумачење визуелних информација

Тумачење визуелних информација је континуирана активност 
која се не планира као посебан час, већ као део задатака. Предло-
жени садржаји се односе на тумачење слика независно од додат-
них информација као што су звук, текст и др. Сваки пут када уче-
ницима покаже неку слику, наставник поставља питање: „Шта ово 
значи?”, како би се навикли да размишљају о садржају. Наставник 
прво указује на то да неки облици, боје, шаре и текстура у при-
роди саопштавају неку поруку (показати примере). На пример, 
тамно сиви облаци најављују кишу, тамнија и храпавија кора др-
вета указује на север, рогови јелена супарнику указују на његову 
снагу, када се осећа угрожено једна врста гусенице (Hemeroplanes 
triptolemus) заузима положај у коме личи на отровну змију. Нека 
бића комуницирају само визуелно. На пример, карипска гребен-
ска лигња (Sepioteuthis sepioidea) „разговара” тако што мења боје 
и шаре. Визуелни знаци у природи омогућавају живим бићима да 
преживе. Визуелни језик који користе људи је најсложенији – сли-
ке користимо и да бисмо нешто продали, забавили друге, изазвали 
одређене емоције, помогли угроженима, навели друге да разми-
шљају о важним темама... Наставник показује познате знаке које 
ученици виђају у окружењу, а затим и оне који се често виђају на 
амбалажама и производима и разговара са ученицима о томе зашто 
је важно да разумеју те слике. Затим се разговора о сложенијим 
знацима и симболима (заставе, грбови, амблеми). Садржаји из хе-
ралдике се усклађују са узрастом ученика. На пример, наставник 
може да покаже заставе из целог света и да тражи од ученика да 
процене (без пребројавања) која боја се највише користи на заста-
вама, затим, која комбинација боја се најчешће користи, које заста-
ве су сличне, које заставе су сличне нашој, које заставе се битно 

разликују од осталих... Потребно је да размишљају и о томе како 
се споразумевамо одећом. Ко и зашто носи униформу, ко дизајни-
ра униформе? Затим, шта је народна ношња, у којим приликама 
се некада носила, да ли се још увек носи и када, како изгледају 
ношње њиховог краја... Наставник одређује количину информа-
ција о ношњама у зависности од броја етничких група у општини 
(део може да се планира за следећи разред). Уметничка дела се и 
даље користе као мотивација за стваралачки рад, али су појачани 
захтеви који се односе на доживљај и тумачење садржаја. На при-
мер, наставник може да покаже репродукцију слике „Шетња. Дама 
са сунцобраном” Клода Монеа, да пита ученике шта је приказано, 
шта мисле да се дешавало пре тренутка који је приказан, а шта по-
сле, ученици могу да напишу или да насликају причу према овом 
делу (или неком другом). Наставник показује неколико значајних 
дела српске уметности, бирајући она чији садржај је усклађен са 
сазнајним способностима и предзнањима ученика. Листа музеја се 
може наћи на адреси: http://muzejirade.com.

Слика, текст, звук

Предложени садржаји омогућавају медијско описмењава-
ње. Препорука је да се почне од мултимедијалних садржаја, који 
су сложенији, али су ближи искуству ученика. Наставник може 
да укаже на то да рекламе на телевизији и на интернету, билбор-
ди, брендирана аутобуска стајалишта, кратки анимирани филмо-
ви... најчешће нису намењени деци или нису увек добронамерни. 
Међутим, превише разговора о негативним странама савремене 
медијске културе може бити контрапродуктивно или без икаквог 
ефекта, па је боље да се фокус помери на позитивне аспекте. На 
пример, наставник може да прикаже снимак „Waka Waka”, фле-
шмоб који се одржао у Холандији с циљем да се прикупи помоћ 
за Кенију. Затим, да тражи од ученика да се распитају коме је нај-
потребнија помоћ у њиховој општини, у каквој акцији би могли 
да учествују да би помогли... Већина квалитетних кратких аними-
раних филмова не одговара узрасту ученика, али поједини могу 
послужити као увод у васпитне теме (на пример, Пиксаров „For 
The Birds” или серија „Minuscule” или „Tuurngait”, дипломски рад 
студената из Арла). Када је реч о маркетингу, као пример могу да 
послуже рекламе „The Power Of Teamwork”, белгијске компаније 
„Линија” (De Lijn), билборд који рекламира млеко произвођача 
„Anando” (у Индији), а у нашој земљи билборд који рекламира 
Манчмелоу, агенције „Ovation BBDO”. Савремени билборди и ре-
кламни панои могу да буду и корисни свим грађанима. У нашој 
земљи је развијен систем паметних клупа и аутобуских стајали-
шта која се напајају соларном енергијом и имају више функција 
(„PETROSOLAR”), а тим научника из Перуа развија билборде који 
пречишћавају ваздух у градовима. Ученици треба да разговарају 
о порукама, оригиналности и доживљају приказаних примера. На-
ставник указује на то да визуелни уметници креирају мултимеди-
јалне садржаје тимски. Није предвиђено да ученици уче о фазама 
продукције у првом циклусу, важније је да развијају креативност 
тако што ће се трудити да дизајнирају карактере (осмисле изглед и 
особине јунака). Најлакше је да нацртају јунака у боји (јунак може 
да буде фантастично биће, човек, животиња, биљка, предмет...). 
Наставник може да помогне питањима: Како се зове? Како се кре-
ће? Шта је на твом јунаку посебно, по чему се истиче? Да ли је 
добар или лош? Шта воли да једе? (ученици записују најважније 
особине на маргини поред цртежа). Јунак се затим смешта у неку 
причу или рекламу.

Плакат је мање сложена форма оглашавања и ученици могу 
да га раде више пута у току године, уколико постоји потреба. 
Основна карактеристика плаката је да садржи саопштење за јав-
ност на већем формату папира, а школски плакати могу да садрже 
само интерна обавештења (на пример, обавештење о школској за-
бави), образовне садржаје (на пример, азбуку/абецеду) или васпит-
не (на пример, правила понашања). Наставник и ученици се дого-
варају шта ће саопштити, да ли ће плакат садржати само текст или 
текст и слику, да ли ће се реализовати као одељенски рад (један 
плакат) или рад више тимова (више плаката), која техника/технике 
ће се користити и на ком формату (уобичајени формат за школу је 



100 x 70 cm, али то није правило). Ученицима не треба поставља-
ти превише захтева везаних за ликовно-графичко обликовање пла-
ката (захтеви ће се постепено повећавати у старијим разредима). 
Лепо писање се примењује на часу када се раде плакати, честитке, 
позивнице... Сви ученици могу да дизајнирају слова свог имена, 
било којом техником. Заинтересовани ученици могу да вежбају 
код куће калиграфско писање једног или неколико слова договоре-
ног словолика (фонта), на формату А4, А5 или А6, користећи фло-
мастере широког равног врха. 

КОМПОЗИЦИЈА

У овој целини су груписани садржаји везани за организацију 
композиције.

Композиција

Ученици треба да знају да је ликовна композиција целина 
коју је створио уметник и да се делови композиције називају ли-
ковни елементи (ученици су упознати са обликом, линијом, бојом 
и текстуром). Уколико сами затраже додатна објашњења, наставник 
пружа најједноставнија. На пример, текстура листа није ликовни 
елемент, јер лист није створио уметник, већ природа. Али, ако осу-
шени лист залепимо на ликовни рад, његова текстура ће постати 
део композиције (ликовни елемент). Наставник не објашњава врсте 
композиција и принципе компоновања, али разговара са ученици-
ма о уметничким делима и ученичким радовима (који елементи су 
слични, а који потпуно различити, шта се највише истиче, шта се 
понавља...). Током године прати како ученик напредује, да ли увек 
распоређује елементе на исти начин, да ли црта мање фигуре и 
оставља превише празног простора на папиру, да ли су фигуре у 
предњем и задњем плану истих димензија... Наставник не испра-
вља ученике и не објашњава однос простора и композиције, пер-
спективу, скраћења, димензије и планове, већ прилагођава задатке 
и активности како би подстакао напредовање свих ученика. На 
пример, може да зада ученицима да заједно или у тимовима цртају 
на већем формату папира или кредама у боји у школском дворишту. 
Сликање аутопортрета, градског и сеоског пејзажа, цртање четком 
и бојом (без употребе оловке) на различитим форматима папи-
ра, компоновање само бојом, распоређивање разноврсних облика 
колаж техником... помаже да ученици боље организују елементе. 
Равнотежа се објашњава као баланс, на примерима из свакодневног 
живота (клацкалица, стајање на једној нози...), а ученици проналазе 
тежиште тела искуствено, док обликују или конструишу тродимен-
зионалне радове. Организација композиције се примењује у свим 
задацима и повезује се са осталим садржајима овог програма.

Орнамент

У току године наставник планира најмање два задатка. Један 
задатак је везан за наслеђе – ученици на мањем формату папира 
прецизно цртају орнамент за вез, чипку, филигран, ћилим, чара-
пе, прекривач... Могу да користе милиметарски папир или папир 
на квадратиће, лењир, шестар, паус папир, јер треба да воде ра-
чуна о томе да шара буде симетрична. Пре него што осмисле ор-
намент, потребно је да одреде за који предмет/објекат је намењен. 
Орнаменте могу да раде и када обликују празничне украсе. Овај 
задатак/задаци се интегришу са садржајима других програма. Дру-
ги задатак је дизајн орнамента за било који предмет који користе 
(патике, мајица, обележивач за књиге, шнала за косу, шоља...), а на 
који могу да пренесу нацрт одговарајућим перманентним маркери-
ма (уз помоћ старијих). Или, могу да дизајнирају предмет/објекат 
који је украшен орнаментом (орман, столица, камион, воз, капут, 
торба, саксија...) било којом техником коју сами одаберу. Као под-
стицај наставник може да покаже фотографије, на пример, ауто-
мобила украшених орнаментима (унети у претраживач: „vochol”). 
Други задатак се везује за развијање креативних идеја. 

ПРОСТОР

Предложени садржаји су везани за истраживање и обликова-
ње простора. 

Облици у простору

Ученици треба да разговарају о отвореном и затвореном про-
стору у којем су изложена уметничка дела, колико је значајно да 
прилаз уметничком делу буде уређен, да дело буде осветљено на 
одговарајући начин, да буде постављено на одговарајуће место, да 
буде заштићено ако је потребно... Било би добро да наставник при-
преми фотографије различитих простора (плажа, њива, воћњак, 
шума, депонија, градски трг, улица, парк, пијаца, учионица...) и 
слику познатог споменика (изрезану по контурној линији), да тра-
жи од ученика да „поставе” споменик у сваки од тих простора и 
процене како се мења утисак о споменику у зависности од окру-
жења. Исто може да се уради са уметничким сликама и музејским 
експонатима. Наставник подстиче ученике да на креативан и ефек-
тан начин изложе своје радове. Може да покаже један пример (ка-
чење штипаљкама или излагање на спојеним картонским кутијама 
у виду „тотема” или формирање „фриза”...), ученици се надовезују 
предлозима.

Наставник бира примере, задатке и активности везане за оп-
тичке илузије (планирајући део и за следећи разред). На пример, 
добри примери симетрије су Ешерови радови (унети у претра-
живач: www.mcescher.com/gallery/symmetry/), за вежбе опажа-
ња добри примери су (одабрани) радови Олега Шупљака (Oleg 
Shuplyak), за илузије на фасадама зграда и у ентеријеру очигледан 
пример су радови Леандра Ерлиха (Leandro Erlich), а већи избор се 
може наћи на интернету (унети у претраживач: „optical illusions”). 
Оп-арт на равној подлози ствара илузије кретања и илузије испуп-
чених и удубљених објеката. Наставник указује и на то да у свету, 
а и у нашој земљи постоје музеји илузија. Ученици могу да раде 
једноставне оптичке илузије (на пример, оп-арт вртешке) или да 
раде сложени школски пројекат: да обликују сценски простор ко-
ристећи ЛЕД траке, фолије, огледала, декор изрезан од лепенке... 
Идеје за сценски дизајн се могу пронаћи на интернету (на пример, 
унети у претраживач: Alice in Wonderland scenic design). 

Кретање

Приказивање покрета и кретања је садржај који се реализу-
је током целе године у оквиру различитих задатака и активности. 
Аналитичко посматрање покрета и кретања се у најмањој мери 
вежба на примерима уметничких дела и то само на очигледним 
и једноставним. На пример, наставник може да покаже неколико 
пејзажа Саве Шумановића, а да ученици уоче да ли неке од прика-
заних облика покреће ветар, затим, дело „Под јабуком” (Гружанка 
са дететом), Ђорђа Крстића, на којој треба да уоче и протумаче по-
крете мајке и детета... Вежбе опажања су делотворније када учени-
ци свесно обраћају пажњу на покрете и начин кретања у простору 
у коме се налазе. Наставник их упућује да и ван наставе посматра-
ју кретање (како се њишу гране, како ветар покреће суво лишће на 
тлу, како пада киша... ). У првом циклусу ученици углавном ком-
понују на основу памћења покрета и кретања, али напредни уче-
ници могу да раде и по природи (моделу).

Ученици могу да креирају кинетичке скулптуре (уколико то 
нису радили у претходном разреду). Када раде перформанс, могу 
да користе провидну фолију или старе чаршаве и ЛЕД батеријске 
лампе (одабрати најнижу цену) стварајући композиције светла и 
сенке (наставник снима перформанс).

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На почетку сваког задатка/активности наставник кратко ин-
формише ученике шта ће учити и зашто то уче. То је нарочито 
важно зато што се учење одвија кроз игролике, забавне задатке 
и активности, па се може десити да ученици не обрате пажњу на 
процес учења и стварања. По завршетку рада излажу се сви радо-
ви како би ученици могли да пореде решења и уче једни од других. 

Самопроцена радова је вербална или писана. Наставник тра-
жи од ученика да усмено опишу свој рад или да напишу нешто о 
свом раду. Уколико наставник процени да су ученици спремни, 
може да користи прилагођену методу 3, 2, 1. У интегрисаној наста-
ви ученици на листићу пишу: 3 ствари које сам научио/научила на 



часу, 2 примера која илуструју то што сам научио/научила и 1 ствар 
која ми није јасна или питање које бих поставио/поставила. Када 
се ученици ликовно изражавају, могу да напишу: 3 ствари о којима 
сам размишљао/размишљала током рада; 2 ствари које ми се свиђа-
ју на мом раду и 1 ствар коју бих променио/променила или бих ура-
дио/урадила другачије. На листићу се уписује име, презиме и назив 
рада (може и датум), а листић се лепи на полеђину рада или се чува 
у блоку. Ученици не треба да наводе више од једне нејасноће или 
грешке, ни у случају када им ништа није јасно или сматрају да је 
рад упропашћен. Издвајање само једне нејасноће или грешке по-
степено оспособљава ученике да идентификују најважнији пропуст 
и да се фокусирају на његово уклањање. Листићи за самопроцену 
дају наставнику потпунију слику о напредовању ученика. 

Могући елементи за процењивање напредовања и оцењивање 
постигнућа су: 

– oднос према раду (ученик је припремљен за час, одговорно 
користи материјал, прибор и алатке, одржава прибор и радни про-
стор...);

– однос према себи (поставља питања, труди се, учи на гре-
шкама, самосталан је у индивидуалном раду, истрајан је...);

– однос према другима (поштује договорена правила пона-
шања, спреман је да помогне и да сарађује, уважава туђе радове, 
начин размишљања, доживљавања, опажања...);

– разумевање (разуме задатак, разуме појмове, разуме про-
цес, разуме визуелне информације...);

– повезивање (повезује и пореди познате и нове информаци-
је, људе, места, догађаје, идеје, дела...);

– оригиналност (оригиналан је у односу на туђе радове, ори-
гиналан је у односу на своје претходне радове...);

– вербално изражавање (учтиво комуницира, кратко и јасно 
образлаже свој рад, замисао, утисак, опажање, емоције...);

– употреба техника (примењује одговарајући процес, контро-
лише однос воде и боје, бира подлогу у односу на технику, бира 
материјал и технику у односу на идеју).

Елементи могу и другачије да се формулишу. Бирају се према 
типу ликовног задатка и циљевима задатка.

Назив предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА
Циљ Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе интeрeсoвaње и љубав према музици кроз индивидуално и колективно музичко искуство 

којим се подстиче развијање креативности, естетског сензибилитета и духа заједништвa, као и одговорног односа према очувању музичког наслеђа 
и културe свoгa и других нaрoдa

Разред Трећи
Годишњи фонд часова 36

ИСХОДИ
По завршеној теми/области ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ 

– опише своја осећања у вези са слушањем музике;
– примењује правилан начин држања тела и дисања при певању;
– изговара бројалице у ритму, уз покрет;
– пева по слуху и са нотног текста песме различитог садржаја и 
расположења;
– наведе особине тона и основне музичке изражајне елементе;
– разликује инструменте по боји звука и изражајним могућно-
стима;
– повезује карактер дела са избором инструмента и музичким 
изражајним елементима;
– препозна музичку тему или карактеристични мотив који се 
понавља у слушаном делу;
– повезује почетне тонове песама – модела и једноставних 
наменских песама са тонском висином;
– комуницира са другима кроз извођење традиционалних и 
музичких игара уз покрет;
– свира по слуху и из нотног текста ритмичку и мелодијску 
пратњу; 
– осмисли и изведе једноставну ритмичку и мелодијску пратњу;
– осмисли музички одговор на музичко питање;
– осмисли једноставну мелодију на краћи задати текст;
– изабере одговарајући музички садржај(од понуђених) према 
литерарном садржају;
– поштује договорена правила понашања при слушању и изво-
ђењу музике; 
– коментарише своје и туђе извођење музике; 
– самостално или уз помоћ одраслих, користи предности 
дигитализације;
– учествује у школским приредбама и манифестацијама

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Композиције различитог карактера и елементи музичке изражај-
ности (мелодијска линија, темпо, ритам, динамика)
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), трајање, 
јачина, тонске висине
Музички дијалог (хор, глас и хор, глас и инструмент, два гласа, 
два инструмента, један свирач, група свирача, оркестар)  
Различити жанрови везани за уобичајене ситуације у животу  
Музичка прича
Филмска музика  
Музички бонтон
Музика и здравље
Дигитализација

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Дидактичке музичке игре
Правилaн начин певања – држање тела и дисање
Правилна дикција
Певање песама по слуху
различитог садржаја и карактера
Певање песама уз покрет
Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова у тонском опсегу од ха до це2.

Певање и свирање песама из нотног текста
Дечји и алтернативни инструменти и начини свирања на њима  
Инструментална пратња по слуху  
Певање и извођење музичких игара уз свирање на дечјим 
инструментима – песме уз игру, дидактичке игре, музичке 
драматизације
Свирање инструменталних аранжмана на дечјим ритмичким 
инструментима и на алтернативним изворима звука
Музички бонтон
Особине тона: боја (различити гласови и инструменти), трајање 
(нотна трајања), јачина (динамичке ознаке – пиано, форте, кре-
шендо и декрешендо), тонске висине (од це1 до ге1)  
Елементи музичког писма: линијски систем, виолински кључ, 
трајање тонова (половина, четвртина, осмина ноте и одговарају-
ће паузе) у такту 2/4
Јединица бројања
Тактирање у 2/4 такту

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Стварање једноставне ритмичке и мелодијске (једноставне) 
пратње
Музичка питања и одговори и музичка допуњалка
Стварање звучне приче од познатих музичких садржаја, звучних 
ономатопеја и илустрација на краћи литерарни текст (учење у 
контексту)

Кључни појмови садржаја: певање, свирање, слушање, музичке игре, музички бонтон, нотно писмо.



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Прирoдa сaмe музикe, пa и прeдмeтa Музичкa културa укaзу-
je нa стaлнo прoжимaњe свих oблaсти и програмских садржаја. 
Нагласак у свакој од области је на развоју способности код учени-
ка да комуницирају са другима кроз слушање, извођење и ствара-
ње музике као и способности да изражавају своје мисли и осећања 
кроз музику.

Инсистирање на развоју критичко-аналитичког мишљења 
има за циљ да помогне ученицима да превазиђу површно расуђи-
вање и да развију лично гледиште (засновано на адекватним ин-
формацијама) као и да науче како да артикулишу своје креативне 
и уметничке изборе. Ученицима треба дати могућност да буду ин-
вентивни и маштовити у свом размишљању, а не само да пронађу 
тачан одговор.

Учење о музичкој уметности не може се посматрати само као 
учење музичке писмености и извођење музичких композиција. 
Учење, поред нужне концетрације на развијању знања и вешти-
на код ученика сходно њиховом узрасту и годинама проведеним у 
учењу музике, треба да развије његову комплетну личност негују-
ћи принципе вршњачког учења, одговорности и лидерства, вели-
кодушности и посвећености другима и појединачног доприноса у 
остваривању циљева у заједничким активностима. Поред тога, му-
зичке активности имају функцију социјалне кохезије и спасавања 
од друштвене маргинализације.

Програм наставе и учења усмерен је на остваривање исхода 
при чему се даје предност искуственом учењу у оквиру којег уче-
ници развијају лични однос према музици, а постепена рациона-
лизација искуства временом постаје теоријски оквир. Искуствено 
учење у оквиру овог предмета подразумева активно слушање му-
зике, лично музичко изражавање ученика кроз извођење музике и 
музичко стваралаштво.

Исходи представљају музичке, опажајне и сазнајне активно-
сти ученика. Музичке активности су говор у ритму, певање, сви-
рање, покрет уз музику, слушање музике и видови стваралаштва. 
Препоручени музички садржаји (песме, музичке игре, ритмички 
и мелодијски аранжмани, композиције за слушање музике) оста-
вљају простор за избор других садржаја у складу са могућностима 
ученика и инвентивношћу наставника. Да би достигао програмске 
исходе, наставник реализује наставу користећи слушање, глас, по-
крет и музичке инструменте. Корелација између предмета може 
бити полазиште за бројне активности у којима ученици могу бити 
учесници као истраживачи, креатори и извођачи. Код ученика тре-
ба развијати дух заједништва кроз рад у групама и у одељењу, као 
и комуникацијске вештине у циљу преношења и размене искуста-
ва и знања. Најважнији покретач наставе треба да буде принцип 
мотивације и инклузивности у подстицању максималног учешћа у 
музичком доживљају као и развијању потенцијала за музичко из-
ражавање.

Наставни програм омогућава да се, поред наведених компо-
зиција за слушање и извођење, могу користити и композиције које 
нису наведене, односно, наставник има могућност да максимално 
до 30%, по слободном избору, одабере композиције за слушање 
и извођење водећи рачуна о примерености наставним садржаји-
ма, узрасту ученика, њиховим могућностима и интересовањима, 
естетским захтевима, исходима и локалитету на коме се налази 
школска установа. Однос између понуђених композиција и приме-
ра из друге литературе треба да буде најмање 70% у корист пону-
ђених. Из поменутог разлога, у програму наставе и учења се на-
лази већи избор наставног материјала (за слушање и извођење) у 
односу на годишњи фонд часова предмета Музичка култура.

Музика у функцији здравља и музички бонтон 

На сваком часу ученике треба упућивати да правилно седе, 
а вежбе дисања организовати кроз интересантну причу и игру. 
Вежбе за сугласнике (Ш – шуштање лишћа, Ф – фијук ветра, Р 
– зујање мотора, З – зујање пчеле, П – хлађење нечег врућег, С – 
опонашање оглашавања змије). Лепота певања зависи од јасноће и 

разговетности текста. Вежбе за правилну дикцију најпримереније 
је остварити изговором брзалица. Извођењем брзалица, поред ја-
сног изговора, развија се пажња и концентрација − пожељни пра-
тиоци сваког музичког извођења. Брзалицу изабрати према гласо-
вима који их очекују у песми коју ће потом учити.

Поред пажљивог избора што квалитетнијих музичких садр-
жаја, ученике треба стално упућивати на неопходност неговања 
гласовног и слушног апарата. Упозорења да прегласна и агресивна 
музика има штетан утицај и изазива физиолошки и психолошки 
одговор организма, треба да се спроводе у континуитету. Обратити 
пажњу и на позитиван ефекат музике, у смислу опуштања, подиза-
ња пажње, емоционалних и физичких одговора, когнитивне стиму-
лације и развијања меморије.

Од велике важности је да се ученици упознају са правилима 
понашања (музичким бонтоном) при слушању и извођењу музике. 
Важно је обезбедити тишину и пажњу у току слушања музике и 
упутити их када треба извођаче да поздраве аплаузом. Овај модел 
понашања ученици треба да примењују на концертима и различи-
тим музичким приредбама, било да се налазе у активној (као изво-
ђачи) или пасивној (као слушаоци) улози.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Планирање наставе и учења обухвата израду Годишњег пла-
на наставе и учења, Оперативног плана (на нивоу месеца) и плани-
рање часа, односно припреме за час. Годишњим планом се дефи-
нише број часова по областима/темама, по месецима а у складу са 
годишњим фондом часова. Оперативни план подразумева одабир 
и операционализацију исхода на нивоу месеца, дефинисање на-
ставних јединица и осталих важних елемената.

Припрема за час подразумева дефинисање циља часа, кон-
кретизацију исхода у односу на циљ часа, планирање активности 
ученика и наставника у односу на исходе, начин провере оства-
рености исхода и избор наставних стратегија, метода и поступака 
учења и подучавања (водећи рачуна о предзнању, тј. искуству уче-
ника, које ће ученицима омогућити да савладају знања и вештине 
предвиђене дефинисаним исходима). 

На часу треба да преовлађује активност којом се савладава 
нови музички садржај и она је увек повезана са другим музичким 
активностима. Специфичност предмета се огледа у томе да се му-
зичке активности одвијају паралелно или једна музичка активност 
логично води ка другој. 

У планирању активности, наставници треба да, имају у виду 
да су области уско повезане, а да су знања и вештине описане у 
исходима у свакој области међусобно зависна и комплементарна. 

У оквиру организације годишњих и месечних активности не-
опходно је водити рачуна о школском календару и активностима 
које прате живот школе, па према њима усмеравати и обликовати 
наставне садржаје.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Процес учења базира се на избору најупечатљивијих музич-
ких примера (за слушање или извођење музике), који имају зада-
так да активирају свесну активност, фокусирају пажњу ученика, 
иницирају процес мишљења и креирају одговарајући емоционал-
ни доживљај.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Током слушања филмске музике посебно треба обратити па-
жњу на однос звук–лик и музика–радња уочавањем изражајних 
музичких средстава који су коришћени у тумачењу драмске радње 
и карактерних особина главних актера. 

Слушaњe музикe je aктиван психички прoцeс кojи подразу-
мева eмoциoнaлни дoживљaј и мисaoну aктивнoст. Кoмпoзициje 
кoje сe слушajу свojим трajaњeм и сaдржajeм треба да oдгoвaрajу 
опажајним мoгућнoстимa учeникa. Композиција се први пут увек 
слуша у целини (демонстративно слушање), са унапред поставље-
ним задатком за слушање музике − уочавање извођачког медија: 
инструментално или вокално (соло, групно) или оркестарско музи-



цирање. Свако следеће слушање (три до четири пута) је фрагмен-
тарно у оквиру кога се издвајају упечатљиве целине и анализирају 
носећи елементи музичког дела ‒ у случају литерарног садржаја 
(текстуална анализа), понављања, мелодија, темпо, ритам (анали-
тичко слушање). Повезујући постепено елементе музичког дела са 
карактером самог дела, ученик се развија у смеру активног слуша-
ња музике, а квалитетном комуникацијом између наставника и уче-
ника долази до постепеног утицаја на развој естетске осетљивости, 
музичког укуса и интересовања и припремају се услови за развија-
ње естетског процењивања. Ученичка знања из различитих области 
треба повезати и ставити у функцију разумевања слушаног дела.

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ

Химне

1. Државна химна
2. Светосавска химна
3. Школска химна

Народне песме и традиционалне дечје игре

Народно коло, Нишки вез
Зелени се, јагодо
Девојчица платно бели (игра)
Еј, дуку, дуку
Ми смо браћа терзије
Поскакуша
Немања Радуловић, Нишка бања
Бора Дугић, Чаробна фрула (избор)

Песме за децу

Станојло Рајичић, Бумбари и пчеле
Немачка дечја песма, Клепеће млин
Традиционална песма из Финске, Пролећна песма
Зоран Христић, Бус
Драгана Михајловић Бокан, Гурманска песма
Сунцокрети, Текла вода
Хор Колибри, Писмо Деда Мразу
Леонтина Вукомановић, Све што деца расту више
Драган Лаковић, Нема земље Дембелије
Хор Колибри, Најлепша мама на свету
Влада и Гиле, Јуца и куца
Бранко Милићевић, Јеж
Бранко Милићевић, Успаванка
Драган Лаковић, Бака
Хор Колибри, Репа
Миро Унгар, Тата ти ме волиш
Мића и Аћим, Песма о одјеку
Бранко Милићевић, Слатки геније
Бранко Милићевић, Бранкови гусари

Домаћи композитори

Александар Обрадовић, Свита кроз свемир
Стеван Ст. Мокрањац, II руковет
Златан Вауда, Јежева кућа (дечја опера)

Страни композитори

Николај Римски Корсаков, Бумбаров лет
Габријел Форе, Лептир
Петар Илич Чајковски, Игра малих лабудова
Роберт Шуман, На дрвеном коњу, 
Роберт Шуман, Дивљи јахач
Петар Илич Чајковски, Валцер цвећа
Камиј Сен-Санс, Карневал животиња (Лабуд, Антилопе, 

Фосили, Корњаче)
Лудвиг ван Бетовен, За Елизу, 
Антонио Вивалди, Пролеће, први став
Антонио Вивалди, Зима, трећи став

Филмска музика

Disney medley by Voca people https://www.youtube.com/
watch?v=VwnMFgy3oz0

Мапет шоу: Манамана, https://www.youtube.com/watch?v=8N_
tupPBtWQ

Cinderella, Sing sweet nightingalehttps://www.youtube.com/
watch?v=XgHYCuTPl_o

Disney’s Sleeping Beauty,Once Upon A Dreamhttps://www.you-
tube.com/watch?v=15Z21XqNdpY

Minions, Banana song, https://www.youtube.com/watch?v=s-
FukyIIM1XI

Madagascar, I like To Move It, https://www.youtube.com/watch?v=h-
dcTmpvDO0I

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња – Фосили, https://www.
youtube.com/watch?v=Hlec1tmddHI

Вивалди, Пролеће, https://www.youtube.com/watch?v=N-
nURkV1Ou_w

Wolfgang Amadeus Mozart, Wiegenlied (Lullaby), K.350 https://
www.youtube.com/watch?v=vXRzq_8bJ3c

Моцарт група, Турски маршhttps://www.youtube.com/
watch?v=UzYGyCWeEGo

Едвард Григ, In the hall of the mountain king (пример за нотна 
трајањаитакт)

https://www.youtube.com/watch?v=Wk43IDUQmTk
Мапет шоу, Ода радости, https://www.youtube.com/

watch?v=VnT7pT6zCcA
Мапет шоу, На лепом плавом Дунаву, https://www.youtube.

com/watch?v=jd8nfEdo59I

ИЗВОЂЕЊЕ

Сваки аспект извођења музике има непосредан и драгоцен 
утицај на развој ученика. Извођењем музике активира се велики 
број когнитивних радњи, развија дугорочно памћење и фине мото-
ричке радње. Посебну пажњу треба усмерити на спонтане покрете 
као одговор на музички доживљај.

Бројалице су драгоцен музички садржај у настави музичке 
културе за развијање ритмичких способности ученика. Слогови 
бројалице изговарају се у ритму, прецизно и увек праћени одговара-
јућим покретом. Покрет који прати бројалицу представља извођење 
пулса, ритма или груписање удара. Учењем и извођењем бројалица 
развијају се ритмичке способности и припрема свирање на дечјим 
инструментима, због чега је извођење бројалице добра уводна ак-
тивност пре учења песме или свирања на дечјим инструментима. 
Певане бројалице подразумевају мелодију малог обима од неколико 
тонова, па су погодне за почетак наставе и као уводна активност пре 
певања песама, уколико је садржај бројалице повезан са садржајем 
текста нове песме. Правилан исход учења бројалице видљив је до-
бијањем ритмички уједначеног покрета целе групе.

Певање

Избор песме треба да буде примерен узрасту ученика и њи-
ховим интересовањима (тематика, ритмичка конструкција, форма, 
артикулација мелодијских скокова, садржај, мелодија и ритам). 
Вежбе правилног држања тела, дисања и говорне артикулације 
треба да претходе обнављању познатих песама, које су опет садр-
жајно и/или музички сличне оној коју ће учити. 

Певање модела и наменских песама и повезивање њихових 
почетних тонова у тонском опсегу од хадо це2). Песме модели уче 
се и певају по слуху. Следећи задатак је слушно идентификовање 
почетног слога/тона. Тонска висина се пева, записује и свира. По-
жељно је свирање песама модела. Учитељ обрађује песме по слуху 
у тонском опсегу од ха до це2. Приликом обраде песме из нотног 
текста обрађују се песме у тонском опсегу од це1 до ге1. 

Обрада песме из нотног текста – методски кораци

Рад на песми увек почиње обрадом литерарног текста (моти-
вациони разговор) у оквиру чега ученици анализирају нотни текст и 
уочавају ознаке за такт, темпо, нотне вредности, динамику и друго.



Обрада ритма: ритам се најпре изводи на неутрални слог та, 
уз обавезно тактирање (по деловима), након чега следи обрада 
ритма парлато (ритмичко читање). Након ритмичког читања следи 
обрада тонских висина (солмизацијом). Последњи корак чини пе-
вање песме са текстом где посебну пажњу треба обратити на пра-
вилну дикцију и инсистирати на изражајном певању.

Сви наведени елементи савладавају се по деловима (двотакт, 
фраза), а затим спајају у логичну целину. 

Традиционалне и песме других народа и жанр овапевају се 
по слуху или нотном тексту у опсегу предвиђеном у делу Певање. 
Извођење ових песама упознаје нас са културом других народа и 
народности.

Музичке игре

У настави музичке културе пожељно је што чешће повезива-
ти покрет и певање извођењем различитих врста музичких игара. 
Поред музичких игара са певањем, музичких игара са певањем уз 
инструменталну пратњу, инструменталних музичких игара, тра-
диционалних музичких игара са певањем и без певања (само уз 
инструменталну пратњу), дидактичких музичких игара, музичку 
игру може да представља и било која песма чији литерарни садр-
жај може да буде исказан покретом. Музичка игра се обрађује као 
песма по слуху, након чега следи усвајање покрета. Циљ извођења 
сваке игре је постизање уједначеног покрета целе групе. Група се 
формира слободним избором, водећи рачуна о броју ученика који 
чине групу. Сви ученици учествују у извођењу музичке игре, међу-
собним смењивањем група, све док игру не изведе цело одељење. 

Свирање

Ова активност се реализује на дечјим и алтернативним ин-
струментима (тело, предмети из окружења, ручни звончићи, бум-
векери).

Тонску боју инструмената треба повезивати са музичким са-
држајем. 

Примери ритмичке и мелодијске пратње могу бити:
– извођење пулса (основне ритмичке јединице), 
– извођење ритма (који се поклапа са говорним ритмом бро-

јалица и песама па се као такав једноставно учи по слуху), 
– груписање удара – различитим покретима и различитим 

изворима звука се на један начин изводи наглашена прва у такту, а 
лакшим покретом и слабијим извором звука друга, односно остале 
слабије наглашене у такту, 

– свирање једноставне мелодијске пратње,
– ономатопеја звучних илустрација – специфична места у 

тексту песама могу се звучно илустровати адекватним инструмен-
том или неким другим предметом. 

Једноставне композиције и модели за певање могу се и сви-
рати. У извођењу инструменталних аранжмана ученике делити у 
две или више група.

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ И СВИРАЊЕ

Химне

Државна химна
Светосавска химна
Школска химна

Народне песме и традиционалне дечје игре (уз певање)

Разгранала грана јоргована 
Савила се бела лоза винова
Ја посејах лубенице
Дивна, Дивна 
Девојчица платно бели/Овако се...
У ливади под јасеном
Лепе ли су, нано
На крај села жута кућа
Људи ликујте

Дечје песме

Никола Херцигоња, Шапутање 
Бора Мајданац, Имитатори
Хор Колибри, Лептирићу, шаренићу
Божидар Станчић, Вејавица
Александар Кораћ, Питала деца медведа Брунда
Константин Бабић, Гаџа
Александар Обрадовић, Хвалисави зечићи
Симеон Мишев, Дино Саурус
Никола Петин, Бере медвед јагоде
Мирко Шоуц, Деда Мраз
Мирко Шоуц, Сањалица маца
Хор Колибри, Сервис за прање зуба
Миња Субота, Ишли смо у Африку
Миодраг Илић Бели, Здраво војско
Вера Миланковић, Ми, до и река
Вера Миланковић, Сирене
Миња Субота, Поврћијада, Поздрав из Србије
Јован Адамов, Сила ником није мила
Бранко Милићевић, Чисте руке
Бранко Милићевић, Лет, лет бубамаро

Музичке игре

Девојчица платно бели/Овако се коло игра
Владимир Томерлин, Кукавица
Станко Коруновић, Бака Мара
Дечја песма из Енглеске, Шта радимо ујутру
Габријела Грујић Жаба и жир
Надежда Вукомановић, Буји паји
Народна игра, Ми смо браћа терзије
Владимир Томерлин, Брзојав
Драган Лаковић, Песма о млеку
Седморица младих, Јуца и куца

Свирање на дечјим инструментима

Народно коло, Ерско коло
Црногорска народна песма Под оном
Џејмс Пјерпонт, Звончићи
Народна песма, Жута кућа
Станко Коруновић, Иду, иду мрави
Божидар Станчић, Школско звоно

Модели

Синоћ је куца лајала
До, до, шта је то
Ресаво, водо 'ладна
Ми идемо преко поља
Фабрика бомбона/Фалила ми се
Сол ми дај
Лазара мајка учила/грдила
Синоћ мајка оженила Марка
Мирјана Живковић: Сиђимацо
Ричард Роџерс, Солмизација
Дорина Радичева, Дорица, Рената, Милица

СТВАРАЛАШТВО

Дечје музичко стваралаштво пoдстичe музичку машту, ути-
че на развој ствaрaлaчкoг мишљeња, прoдубљуje интeрeсoвaњa и 
тако дoпринoси квалитетнијем остваривању позитивних исхода 
наставе.

Ствaрaлaштвo мoжe бити зaступљeнo крoз: 
– импрoвизaциjу игрe/покрета нa oдрeђeну музику;
– израду дечјих ритмичких инструмената од различитих ма-

теријала;
– стварање једноставне ритмичке и мелодијске пратње;
– музичке импровизације;
– музичкa питaњa и oдгoвoрe; 



– музичка допуњалка;
– кoмпoнoвaњe мeлoдиje нa зaдaти тeкст;
– илустрацију доживљаја музике; 
– одабир познатог музичког садржаја у односу на литерарни.
Сви видови музичког стваралаштва реализују се искључиво по слуху, без записивања.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

На часовима музичке културе најбитније је развијање музичких способности и вештина. Смер наставе је такав да се увек креће од 
звука ка тумачењу. Из тих разлога не инсистира се на дефиницијама већ на препознавању, извођењу и идентификовању музичких садр-
жаја. Критеријум у оцењивању је уложен труд ученика и лично напредовање сваког ученика у складу са његовим личним и музичким 
могућностима. У оквиру свих музичких активности потребно је обезбедити пријатну атмосферу, а код ученика потенцирати осећање 
сигурности и подршке.

1. ХРВАТСКА НАЦИОНАЛНА МАЊИНА

Препоручене композиције за певање у 3. разреду: 
Химне 
Лијепа наша домовино – државна химна Републике Хрватске 
Песме за децу 
Кад си сретан (Шведска) 
На слово, на слово (Енглеска) 
Ал’ сам рђав (Марјан Киш) 
Шапутање (Никола Херцигоња – Д. Лукић) 
Срце (песма за благдан Материце) 
Бубамара 
Лијепа наша домовино (Ј. Руњанин – А. Михановић) 
Гдје је онај цвјетак жути – Перголези-Жгањер 
Зеко и поточић – Б. Михаљевић 
Гле игре ли красне – В. А. Моцарт 
Народне песме 
С’ оне стране Дунава (Србија) 
Садила сам босиљак (Славонија) 
У то вријеме годишта – божићна народна 
Оде зима – швајцарска народна 
Сиди дида на јендеку – народна 
Игре уз песме и покрете – дидактичке игре 
Ми селу иђемо (Краљичка писма) 
Јутро на селу (Д. Д. Деначић – А. Кокић) 
Јастук танца (Буњевачка игра) 
Сиротица (Буњевачка игра) 
Мали плес – народна 
Духовна музика 
Свим на земљи мир весеље (Божићна) 
https://www.youtube.com/watch?v=Db5p8q5Hw-0
Препоручене композиције за слушање у 3. разреду: 
Химне 
Лијепа наша домовино – државна химна Републике Хрватске 
Народни плес и песма 
Дивојачко коло 
Коло игра, тамбуруца свира (С. Мукић – Н. Кујунџић) 
Кад засвира тамбурица јасна 
Музичко-сценско дело 
Шумска краљица (Фрањо Штефановић) 
https://www.youtube.com/watch?v=vY8dMw1Kfe4 Филмска музика
Књига о џунгли 
https://www.youtube.com/watch?v=08NlhjpVFsU 
https://www.youtube.com/watch?v=JlnFkuHnXtE

IV. ДОДАТНИ САДРЖАЈИ ПРОГРАМУ МУЗИЧКА КУЛТУРА КОЈИ ИЗРАЖАВАЈУ ПОСЕБНОСТ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 



– физичке способности,
– моторичке вештине, и 
– физичке и здравствене културе. 

Концепција Физичког и здравственог васпитања заснива се на јединству наставних, ваннаставних и ваншколских организационих 
облика рада, као основне претпоставке за остваривање циља кроз достизање исхода овог васпитно-образовног подручја које се састоји из 
три предметне области: 

Кључни појмови садржаја: физичке способности, моторичке вештине, здравље, плес и игра.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Моје срце – пулс
Дисање и вежбање
Хигијена простора за вежбање
Значај воћа и поврћа у исхрани
Значај воде за организам и вежбање
Поступање у случају повреде

Здравствено 
васпитање

Основна правила: Између четири ватре, Мини-рукомета и 
Футсала
Понашање према осталим учесницима у игри (према судији, 
играчима супротне и сопствене екипе)
Чување и одржавање материјалних добара
Постављање, склањање и чување справа и реквизита неопходних 
за вежбање
„Ферплеј” (навијање, победа, пораз)
Породица и вежбање
Вежбање као део дневних активности

Култура вежбања 
и играња

ФИЗИЧКА И 
ЗДРАВСТВЕНА 

КУЛТУРА

Пливање Прилагођавање на водену средину и основна обука пливања
Полигони Полигон у складу са реализованим моторичким садржајима

Вежбе са вијачом
Вежбе са лоптом
Народно коло „Савила се бела лоза винова”
Народно коло из краја у којем се школа налази

Плес и ритимика

Између четири ватре
Мини-рукомет
Футсал – „мали фудбал”

Основе тимских, 
спортских и 

елементарних 
игара

Вежбе на тлу: вежбе и комбинације  
Прескоци и скокови  
Вежбе у вису, вежбе у упору и вежбе и вежбе променама висова 
и упора
Вежбе равнотеже на шведској клупи и ниској греди

Спортска 
гимнастика

Техника трчања
Истрајно трчање
Скок удаљ згрчном техником
Бацање лоптице из залета
Скок увис прекорачном техником

Атлетика

МОТОРИЧКЕ 
ВЕШТИНЕ 
СПОРТ И 

СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Основни садржаји
Вежбе за развој снаге са и без реквизита
Вежбе за развој покретљивости са и без реквизита
Вежбе за развој аеробне издржљивости
Вежбе за развој брзине и експлозивне снаге
Вежбе за развој координације
Примена националне батерије тестова за праћење физичког 
развоја и моторичких способности

ФИЗИЧКE СПОСОБНОСТИ

– примени једноставнe, двоставне општеприпремне вежбе 
(вежбе обликовања);
– правилно изводи вежбе, разноврсна природна и изведена 
кретања;
– комбинује усвојене моторичке вештине у игри и свакодневном 
животу;
– одржава равнотежу у различитим кретањима;
– коригује сопствено држања тела на основу савета наставника;
– правилно држи тело;
– правилно подиже, носи и спушта терет; 
– изведе кретања, вежбе и
– саставе уз музичку пратњу;
– изведе дечји и народни плес;
– користи терминологију вежбања;
– поштује правила понашања на вежбалиштима;
– поштује мере безбедности током вежбања;
– одговорно се односи према објектима, справама и реквизи-
тима;
– примени правила игре;
– навија и бодри учеснике у игри на начин којим никога не 
вређа;
– прихвати победу и пораз као саставни део игре и такмичења;
– уредно одлаже своје ствари пре и након вежбања и у другим 
ситуацијама;
– правилно изводи и контролише покрете у различитим крета-
њима;
– прати промене у тежини и висини код себе и других;
– препозна здравствено стање када не треба да вежба;
– примењује хигијенске мере пре, у току и након вежбања и 
другим животним ситуацијама;
– уредно одржава простор у коме живи и борави;
– користи здраве намирнице у исхрани;
– повезује различита вежбања са њиховим утицајем на здравље;
– препозна лепоту покрета у вежбању;
– се придржава правила вежбања;
– вреднује сопствена и туђа постигнућа у вежбању

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИ ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

Разред Трећи
Годишњи фонд часова 108

Циљ Циљ учења Физичког и здравственог васпитања је да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања из области физичке и 
здравствене културе, ради очувања здравља и примене правилног и редовног физичког вежбања у савременим условима живота и рада

Назив предмета ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ



Већина исхода у програму је развојног карактера и протежу 
се кроз цео први циклус основног образовања и васпитања, узима-
јући у обзир узраст ученика и сензитивне периоде развоја физич-
ких способности.

Програм трећег разреда базиран је на континуираном разви-
јању знања, вештина, ставова и вредности.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА

А. Часови Физичког и здравственог васпитања.
Б. Слободне активности.
В. Недеља школског спорта.
Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимо-

вање, летовање ...).
Д. Школска такмичења.
Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава.

А. Часови физичког и здравственог васпитања

Наставне области:

1. ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

На свим часовима као и у другим организационим облицима 
рада, посебан акценат се ставља на:

– развијање физичких способности које се континуирано ре-
ализује у припремном делу часа. Део главне фазе користи се за 
развој основних физичких способности узимајући у обзир утицај 
који наставна тема има на њихов развој. Методе и облици рада би-
рају се у складу са потребама и могућностима ученика и матери-
јално-техничким условима за рад;

– подстицање ученика на самостално вежбање; 
– правилно држања тела.
Програм развоја физичких способности је саставни део годи-

шњег плана рада наставника. 
Праћење, вредновање и евидентирање физичких способно-

сти ученика спроводи се на основу Приручника за праћење физич-
ког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави 
физичког васпитања, (Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања, 2016.).

2. МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ 
ДИСЦИПЛИНЕ

Учење моторичких вештина остварује се кроз различите ак-
тивности применом основних дидактичко-методичких принципа и 
метода рада неопходних за достизање постављених исхода. Мото-
ричке вештине треба да омогуће ученицима сналажење у свакод-
невним и специфичним животним ситуацијама у којима се очекује 
њихова примена. Ученицима који имају потешкоће са одређеним 
мотoричким вештинама задају се вежбања слична али лакша од 
предвиђених или предвежбе. Ученицима који имају потешкоће да 
достигну предвиђени исход, оставља се могућност да исти достиг-
не у наредном периоду. У раду са напреднијим ученицима могу се 
користити додатни садржаји у складу са његовим способностима. 
Кроз процес остваривања програма неопходно је пратити способ-
ности ученика за различите физичке активности. 

Усавршавање моторичких вештина је континуирани процес 
без обзира на садржаје програма (техника ходања, трчања, при-
мена научене игре итд.). Пре учења нових моторичких вештина у 
трећем, неопходно је поновити развијене моторичке вештине из 
првог и другог разреда.

3. ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА

Ова наставна област реализујe се кроз све организационе 
облике рада, наставне области и теме уз практичан рад.

Достизањем исхода ове наставне области, ученици развијају 
знања, вештине, ставове и вредности о вежбању (основним пој-
мовима о вежби, како се неко вежбање изводи и чему конкретна 
вежба и вежбање служи), физичком васпитању, спорту и здрављу. 

Основне информације о вежбању и здрављу преносе се непосред-
но пре, током и након вежбања на часу.

Ова наставна област обухвата: формирање правилног односа 
према физичком вежбању и здрављу; развијање и неговање дру-
гарства; препознавање негативних – неприхватљивих облика по-
нашања у игри и др.

Поред наведеног у овој области потребно је радити и на: не-
говању патриотских вредности (народне традиције и интеркулту-
ралности); формирању правилног односа према различитостима, 
чувању личне и школске имовине, неговању друштвених вредно-
сти итд.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Дефинисани исходи су важан део и незаобилазан елемент 
процеса планирања наставе и учења. Дефинисани исходи предста-
вљају резултат учења на крају сваког разреда, па је при планирању 
рада потребно одредити временску динамику у односу на оствари-
вање одређених исхода током школске године. 

Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није 
могуће достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху 
потребно реализовати различите активности током године. 

Предмет се реализује кроз 108 часова практичнe наставe. 
Број часова датих наставних тема планира се на основу процене 
наставника, материјално-техничких и просторних услова. Настав-
не теме или поједини садржаји за које не постоје услови за реали-
зацију могу бити замењени одговарајућим темама или садржајима 
програма за које постоје одговарајући услови. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ

При планирању вежбања у припремној фази часа, треба узе-
ти у обзир утицај наставне теме на физичке способности ученика 
и применити вежбе чији делови биомеханичке структуре одговара-
ју основном задатку главне фазе часа и служе за обучавање и уве-
жбавање конкретног задатка. Методе вежбања које се примењују у 
настави су тренажне методе (континуирани, понављајући метод), 
прилагођене узрасним карактеристикама ученика. У раду са уче-
ницима треба примењивати диференциране облике рада, дозира-
ти вежбања у складу са њиховим могућностима и примењивати 
одговарајућу терминологију вежби. Време извођења вежби и број 
понављања задају се групама ученика или појединцима у складу 
са њиховим способностима, водећи рачуна о постизању што веће 
радне ефикасности и оптимализацији интензитета рада. 

Препоручени начини рада за развој физичких способности 
ученика.

1. Развој снаге:
– без и са реквизитима, 
– на справама и уз помоћ справа.
2. Развој покретљивости:
– без и са реквизитима,
– уз коришћење справа.
3. Развој издржљивости:
– трчање,
– елементарне игре,
– вежбање уз музику,
– плес.
4. Развој координације:
– извођење координационих вежби у различитом ритму и 

променљивим условима.
5. Развој брзине:
– вежбе изводити максималном брзином из различитих по-

четних положаја на одређени знак – старт из различитих положаја;
– трчање са убрзањем;
– штафетне игре.
За ученике који из здравствених разлога изводе посебно ода-

бране вежбе, потребно је обезбедити посебно место за вежбање.



МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ

1. Атлетика

Поновити различите варијанте ходања и трчања из претход-
них разреда. 

Трчање уз правилно постављање стопала и правилан рад руку, 
са подизањем колена, трчање преко препрека, трчање са променом 
ритма, трчање са променом правца и смера, брзо трчање 40 m са стар-
том из различитих почетних положаја, елементарне игре са трчањем.

Спринтерско трчање: вежбе технике трчања, (ниски скип, 
високи скип, забацивање потколенице, итд.), ниски старт и фазе 
трчања.

Истрајно трчање: вежбе технике кроз континуирано трчање.
Скок удаљ основни елементи згрчне технике.
Бацање лоптице у даљ: усвајање вежбе у целини.
Скок увис прекорачном техником; Обучавање технике врши 

се у целини а по потреби рашчлањивањем на фазе.

2. Спортска гимнастика

1. Вежбе на тлу:
Основни садржаји
– колут напред из упора стојећег опружених ногу, 
– колут напред преко препреке, 
– два повезана колута назад, 
– став на лопатицама „свећа” – опружање и издржај,
– мост из лежања на леђима уз помоћ, 
– припремне вежбе за вагу претклоном и заножењем, 
– припремне вежбе за став на шакама. 
Проширени садржаји: 
– комбинације две и више савладаних вежби.
Одељењско такмичење са задатом комбинацијом вежби.
2. Прескок –- специфичне припремне вежбе: 
Основни садржаји
– суножни одскок и доскок на повишену површину,
– на одскочној дасци (држећи се за руке помагача) узастопни 

суножни скокови, 
– са неколико корака залета једноножни одскок испред даске, 

доскок суножно на даску, одскок, фаза лета и доскок, 
– упором о козлић неколико узастопних одскока са подиза-

њем кукова (суножно и са разножењем, доскок на даску суножно 
(уз помоћ испред и иза справе).

Проширени програм: 
– мали козлић, разношка.
Одељењско такмичење: суножни одскок и доскок на повише-

ну површину.
3. Вежбе у вису и упору и променама висова и упора (одре-

ђене вежбе се могу реализовати и на другим погодним справама, 
уколико су безбедне)

Основни садржаји
– вратило или двовисински разбој – прилагодити висину: на-

скок у вис предњи, померања улево и удесно; њих у вису предњем,
– наскок у упор предњи на различитим справама; померања 

у упору, 
– дочелно вратило или нижа притка разбоја: узмак корацима 

уз косу површину до упора предњег активног,
– паралелни разбој: упор, њих, предњихом упор разножно 

пред рукама,
– дохватни кругови: суножним одривом вис узнето (кроз згиб 

– уз помоћ), спуст напред до суножног става (кроз згиб, уз помоћ).
Проширени садржаји: 
– одривом једне ноге узмак до упора предњег и сп. зањихом 

саскок. 
4. Вежбе равнотеже: шведска лупа и ниска греда 
Основни садржаји
– лицем према клупи – греди бочно: залети одразом једне 

ноге наскок у став на другој нози, слободном заножити,
– различити начини ходања: у успону, са згрченим предно-

жењем, са заножењем, са одножењем, са високим предножењем, 
различити начини ходања уназад,

– скок суножним одскоком, суножни доскок на место одскока, 
– издржаји на једној нози са различитим положајима слобод-

не ноге, 
– окрети на греди усправно, у чучњу за 900 и 1800, 
– саскок згрчено.
Проширени садржаји: 
– са шведског сандука кораком на високу греду, ходање кора-

цима у складу са способностима ученика; саскок пруженим телом 
на високо наслагане струњаче (све уз надзор и помоћ наставника).

3. Oснове тимских и спортских игара

3.1. Између четири ватре
Предвежбе
– Гађање лоптом у циљ (део зида, медицинка, шведски сан-

дук, клупа итд.) једном руком; Рука је у висини рамена или главе.
– Хватање лопте обема рукама у наручје, на груди.
Игра уз примену правила
Основи тактике:
– Кретање играча у пољу.
– Пребацивање лопте (највише два пребацивања).
– Гађање (у ноге, избор играча који се гађа, правац гађања у 

односу на положај саиграча и играча који се гађа...).
3.2. Мини-рукомет
– Додавање лопте једном руком у месту и кретању.
– Хватање лопте обема рукама у висини груди у месту и кре-

тању.
– Вођење лопте левом и десном руком (у месту и кретању).
– Шутирање из места и кретања – бочни и чеони шут.
– Тактика – игра „човек на човека”.
3.3. Футсал – „мали фудбал”
– Додавање лопте у месту унутрашњим делом стопала.
– Примање лопте унутрашњим делом стопала.
– Додавање и примање лопте у кретању унутрашњим делом 

стопала (дупли пас).
– Шут унутрашњим делом стопала.
– Игра на два гола.

4. Плес и ритмика

– Вежбе са вијачом: њихање вијаче у бочној равни (једном 
и другом руком, обема рукама) напред–назад, кружење, отворити 
вијачу у предручењу, два суножна поскока са међупоскоком, два 
суножна поскока без међупоскока са окретањем вијаче напред. За-
уставити вијачу у предручењу и наставити четири поскока са ноге 
на ногу. Поновити вежбе са окретањем вијаче уназад. 

– Вежбе са лоптом
Кружење са лоптом у чеоној и бочној равни са обе и једном 

руком; из одручења зибом почучњем, прехват лопте у предручењу 
и зибом почучњем до одручења (лопта у другој руци). 

Бацање и хватање:
у задатом ритму у месту и кретању, 
са почучњем, 
са окретом за 1800.
– Народно коло „Савила се бела лоза винова”.
– Народно коло из краја у коме се школа налази.

5. Пливање

Наставну тему Пливање, реализују школе које за то имају 
услове у школи или објектима ван ње.

Вежбе
– Правила понашања на пливалишту.
– Вежбе прилагођавања на водену средину (квашење делова 

тела).
– Вежбе дисања.
– Вежбе плутања (на леђима стомаку и згрчено).
– Вежбе клизања (на стомаку и леђима).
– Рад ногама у води (краул и леђни краул).
– Рад рукама (краул и леђни краул са даском).
– Игре у води.



Наставу пливања реализује наставник физичког и здравстве-
ног васпитања у сарадњи са учитељем одељења. 

6. Полигони

Полигони се примењују након неколико обрађених тематских 
целина (наставних тема или области) и састављају се од усвојених 
вежби у складу са условима за извођење наставе.

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Ова наставна област реализујe се кроз све друге наставне 

области и теме уз практичан рад и састоји се од две наставне теме 
Култура вежбања и играња и Здравствено васпитање. 

Култура вежбања и играња

У раду са ученицима постепено уводити терминологију ве-
жбања и упознати их са утицајем примењених вежби на органи-
зам. Упознати ученике са основним правилима Мини-рукомета, 
Футсала, игре Између четири ватре.

Подсетити ученике на правила понашања која важе у просто-
рима за физичко вежбање како у школи, тако и ван ње. Истицати 
неопходност поштовања правила понашања током игре и вежбања.

Развијање свести о потреби чувања својих и туђих ствари, 
справа и реквизита које користе. 

Упућивати ученике да информишу родитеље о вежбању на 
наставним и ваннаставним активностима.

Указивати на значај вежбања и подстицати ученике на вежба-
ње у слободно време.

Навикавати ученике да приликом игре или такмичења уважа-
вају све учеснике у игри, њихова постигнућа и међусобне разлике.

Здравствено васпитање

Моје срце – пулс
На начин прилагођен ученику објаснити повезаност интензи-

тета вежбања и вредности пулса. Мерење пулса на вратној артерији.

Дисање и вежбање
Објаснити ученицима значај правилног дисања током вежба-

ња (пешачења, трчања, вежби снаге...). Мерење фреквенције диса-
ња (мери се удах и издах током једног минута) приликом вежбања 
различитог интензитета.

Значај воћа и поврћа у исхрани 
Указивати ученицима на значај редовног конзумирања воћа и 

поврћа ради нормалног функционисања организма и обезбеђива-
ња неопходних хранљивих материја за вежбање (витамини и ми-
нерали, угљени хидрати...). 

Значај воде за организам и вежбање
Истицање значаја воде у структури и функционисању орга-

низма. Упознати ученике са важношћу уношења воде пре, током и 
након вежбања.

Поступање у случају повреде
Препознавање основних врста повреда (посекотина, одероти-

на, ударац...) и указивање на важност правовременог обавештава-
ња наставника, родитеља и других одраслих у случају повреде. 

Дидактичко-методички елементи

Основне карактеристике реализације наставе: 
– јасноћа наставног процеса; 
– оптимално коришћење расположивог простора, справа и 

реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исхо-

дима; 
– функционална повезаност делова часа – унутар једног и 

више узастопних часова одређене наставне теме. 

При избору облика рада узимају се у обзир просторни усло-
ви, број ученика на часу, опремљеност справама и реквизитима и 
планирана динамика рада. 

Избор дидактичих облика рада треба да буде у функцији ефи-
касне организације и повећања радне ефикасности на часу у циљу 
достизања постављених исхода.

У настави треба да преовладавају игре и садржаји који захте-
вају прецизност извођења. Свим вежбањима претходе тачна упут-
ства наставника и приказ вежби. Наставник прати рад ученика, 
указује и исправља грешке. 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физич-
ког и здравственог васпитања, препоручује се да наставник под-
једнако, континуирано прати и вреднује:

• Ниво ангажованости (активност) и однос ученика према 
обавезама у Физичком и здравственом васпитању који обухвата:

– вежбање у адекватној спортској опреми; 
– активно учествовање на часовима Физичког и здравственог 

васпитања; 
– вежбање и играње у слободно време. 
• Приказ два комплекса усвојених општеприпремних вежби 

(вежби обликовања), без реквизита.
• Постигнућа у моторичким вештинама.
• Индивидуални напредак ученика.
Индивидуални напредак сваког ученика процењује се у од-

носу на претходно проверено стање. Приликом оцењивања неоп-
ходно је узети у обзир способности ученика, степен спретности и 
умешности. Уколико ученик нема развијене посебне способности, 
приликом вредновања (оцењивања) узима се у обзир његов инди-
видуални напредак у односу на претходна достигнућа и могућно-
сти као и ангажовање ученика у наставном процесу.

Код ученика ослобођених од практичног дела наставе прати 
се и вреднује:

– познавање основних правила елементарних и спортских 
игара, основних здравствено-хигијенских правила вежбања и 
здраве исхране;

– учешће у ваннаставним активностима.
Праћење, вредновање и оцењивање ученика ослобођених од 

практичног дела наставе, врши се на основу посебног ангажовања 
у настави.

Праћење, вредновање и оцењивање ученика са инвалидите-
том врши се на основу њиховог индивидуалног напретка.

ВАННАСТАВНЕ И ВАНШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ

План и програм ових активности предлаже Одељенско веће 
трећег разреда и саставни је део Годишњег плана рада школе и 
школског програма.

Б. Слободне активности 

Реализују се према интересовању ученика. Сачињава се посе-
бан програм при чему се узимају у обзир материјални и просторни 
услови рада, узрасне карактеристике и способности ученика. 

В. Недеља школског спорта

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, схвата-
ња важности сопственог здравља и безбедности, о потреби него-
вања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, 
наркоманије, малолетничке делинквенције, школа у оквиру Школ-
ског програма реализује недељу школског спорта.

Недеља школског спорта обухвата: 
– физичке активности прилагођене узрасту и могућностима 

ученика; 
– културне манифестације са циљем промоције физичког 

вежбања, спорта и здравља (ликовне и друге изложбе, фолклор, 
плес, музичко-спортске радионице...);



– ђачке радионице (о здрављу, физичком вежбању, спорту и 
др...). 

План и програм Недеље школског спорта сачињава Одељен-
ско веће трећег разреда заједно са Стручним већем предметних 
наставника који реализују наставу Физичког и здравственог васпи-
тања у другом циклусу, као и другим Стручним већима (ликовне 
културе, музичке културе, историје, информатике...) и стручним 
сарадницима у школи, водећи рачуна да и ученици који су ослобо-
ђени од практичног дела наставе Физичког и здравственог васпи-
тања, буду укључени у огранизацију ових активности.

Г. Активности у природи (излет, крос, зимовање, летовање...)

Из фонда радних дана, предвиђених заједничким планом, 
школа може да организује активности у природи:

– излет;
– крос се организује минимум једном у току школске године;
– зимовање – организује се за време зимског распуста (фи-

зичке активности на снегу);
– летовање – организује се за време летњег распуста (кампо-

вање итд.).
План и програм ових активности сачињава Одељенско веће 

трећег разреда у сарадњи са Стручним већем предметних настав-
ника који реализују наставу Физичког и здравственог васпитања у 
другом циклусу. 

Д. Школска такмичења 

Школа за ученике трећег разреда организује и спроводи так-
мичења из минимум једне елементарне или спортске игре (у скла-
ду са програмом), полигона у току школске године, као интегрални 
део процеса физичког и здравственог васпитања. План такмичења 
доноси Одељенско веће трећег разреда у сарадњи са Стручним ве-
ћем наставника Физичког и здравственог васпитања. 

Ученици могу да учествују и на такмичењима у систему 
школских спортских такмичења Републике Србије, која су у скла-
ду са планом и програмом наставе и учења, као и на такмичењима 
од интереса за локалну заједницу.

Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава

Ове активности организују се са ученицима који имају:
– потешкоће у остваривању исхода;
– смањене физичке способности; 
– лоше држање тела;
– здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађа-

ње наставе.

За ученике који имају потешкоће у савладавању градива и 
ученике са смањеним физичким способностима организује се до-
пунска настава која подразумева савладавање оних програмских 
садржаја, које ученици нису успели да савладају на редовној на-
стави, као и развијање њихових физичких способности;

Рад са ученицима који имају лоше држање тела подразумева:
– уочавање постуралних поремећаја код ученика;
– саветовање ученика и родитеља;
– организовање додатног превентивног вежбања у трајању од 

једног школског часа недељно;
– организовање корективног вежбања у сарадњи са одговара-

јућом здравственом установом.
Рад са ученицима са здравственим потешкоћама организује 

се искључиво у сарадњи са лекаром специјалистом, који одређује 
врсту вежби и степен оптерећења, а спроводи их наставник Фи-
зичког и здравственог васпитања у сарадњи са наставником који 
реализује разредну наставу у одељењу које ученик похађа. 

Ослобађање ученика од наставе Физичког и здравственог 
васпитања

Ученик може бити ослобођен само од практичног дела про-
грама наставе за одређени период, полугодиште или целу школску 
годину на основу препоруке изабраног лекара. 

Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да прису-
ствује часовима. За рад са тим ученицима наставник сачињава по-
себан програм рада базиран на усвајању теоријских и васпитних 
садржаја у складу са програмом и корелацијом са садржајима дру-
гих предмета.

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да:
– прате игру и усвајају правила игара,
– направе едукативни цртеж са спортског догађаја,
– на други начин помажу у настави.
Пример исхода за ученике ослобођене од практичног дела на-

ставе: 
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
– наведе основна правила елементарне игре која се најчешће 

примењује у настави;
– примени основна здравствено-хигијенска правила; 
– помогне у организацији активности предвиђених програ-

мом.

Педагошка документација

Свеска за резултатима ученика постигнутим на тестирању – 
лични картон ученика.



Кључни појмови садржаја: уређивање текста, обрада слике, претраживање интернета, дигитални материјали, понашање у диги-
талном окружењу, алгоритам, програмирање у визуелном програмском језику.

Осмишљавање алгоритама са гранањем који води до решења 
једноставног проблема.
Оператори поређења и аритметички оператори.
Креирање рачунарског програма у визуелном програмском 
језику.
Анализа постојећег програма креираног у визуелном 
програмском језику и тумачење функције блокова од којих је 
сачињен.
Уочавање и исправљање грешака у програму.

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН 
РАЗМИШЉАЊА

Дигитални углед.
Усклађеност дигиталних садржаја са узрастом корисника.
Дигитално насиље.
Примерена комуникација у дигиталном окружењу.
Израда личног плана коришћења дигиталних уређаја.

БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ 
ДИГИТАЛНИХ УРЕЂАЈА

Унос краћег текста помоћу физичке и виртуелне тастатуре 
(функције Shift, Enter, Space bar, Caps Lock, Delete, Backspace  
тастера).
Селектовање и основно едитовање текста (брисање, додавање).
Чување текстуалног документа, именовање и поновно отварање.
Додавање текстуалног објашњења на слику, чување, именовање 
и поновно отварање.
Претраживање интернета (прегледачи, претраживачи, кључне 
речи, информисаност о томе како су резултати претраге 
одабрани и рангирани; критички однос према резултатима 
претраге).
Етичко коришћење туђих дигиталних материјала.
Коришћење технологије ван школе-примери дигитализације у 
свакодневном животу у чијој је основи вештачка интелигенција.

ДИГИТАЛНО ДРУШТВО

– унесе текст (речи и реченице) помоћу физичке и/или 
виртуелне тастатуре у програму за обраду текста;
– селектује и измени (обрише, дода) текст;
– именује, сачува и поново отвори текстуалну датотеку;
– допише текст на слику коришћењем едитора за текст у 
програму за обраду слике;
– именује, сачува и поново отвори графичку датотеку;
– објасни својим речима сврху коришћења прегледача и 
претраживача за приступ садржајима светске мреже;
– осмисли кључне речи на основу којих ће на интернету 
тражити потребне дигиталне садржаје;
– објасни својим речима на који начин се формирају резултати 
претраге интернета;
– објасни својим речима због чега треба критички прићи 
садржајима који се налазе на интернету;
– објасни својим речима због чега је неопходно да дигиталне 
садржаје пронађене на интернету користимо на етички начин;
– наведе примере дигитализације у свакодневном животу 
током којих се стиче утисак да се дигитални уређај понаша 
интелигентно;
– објасни шта је дигитални углед и како се он изграђује;
– одабира дигиталне садржаје на основу PEGI ознаке у складу 
са својим узрастом;
– препозна дигитално насиље и реагује на одговарајући начин;
– направи лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ 
наставника;
– означи начин комуникације путем интернета који највише 
одговара контексту у коме се комуникација дешава;
– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном 
програмском језику чије решавање може да захтева понављање 
(програмски циклус);
– утврди шта је резултат извршавања датог једноставног 
алгоритма/програма који садржи понављање;
– уочи и исправи грешку у једноставном алгоритму/програму 
који садржи понављање;
– решава алгоритамски једноставан проблем у визуелном 
програмском језику чије решавање може да захтева гранање;
– наведе неке од оператора поређења (мање, веће и једнако) и у 
конкретном примеру предвиди резултат њиховог извршавања 
(тачно, нетачно);
– наведе аритметичке операторе (+, -, * и /) и у конкретном 
примеру предвиди резултат њиховог извршавања;
– примени блокове оператора поређења при креирању програма 
у визуелном програмском језику, који садрже гранање;
– објасни потребу употребе гранања и понављања у програмима 
својим речима.

ОБЛАСТ/ТЕМА САДРЖАЈИПо завршетку разреда ученик ће бити у стању да:
ИСХОДИ

Разред Трећи
Годишњи фонд часова 36 часова

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет јесте развијање дигиталнe компетенције ученика неопходне за безбедну и правилну употребу 
дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања.

Назив предмета ДИГИТАЛНИ СВЕТ

Циљ



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Предмет Дигитални свет намењен је развијању дигиталнe 
компетенције код ученика трећег разреда основне школе. Програм 
наставе и учења за трећи разред оријентисан је на процес учења и 
остваривање исхода. 

Исходи су искази о томе шта ученици умеју да ураде на осно-
ву знања која су стекли учећи предмет Дигитални свет. Предста-
вљају опис интегрисаних знања, вештина, ставова и вредности 
ученика, који су груписани у три наставне теме: Дигитално дру-
штво, Безбедно коришћење дигиталних уређаја и Алгоритамски 
начин размишљања.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Полазећи од датих исхода и садржаја наставник најпре кре-
ира свој годишњи – глобални план рада из кога ће касније разви-
јати своје оперативне планове. Дефинисани исходи олакшавају 
наставнику даљу операционализацију исхода на ниво конкретне 
наставне јединице. При планирању треба, такође, имати у виду да 
се исходи разликују, да се неки лакше и брже могу остварити, али 
је за већину исхода потребно више времена и више различитих ак-
тивности. 

Наставник је у планирању, припреми и остваривању наставе 
и учења аутономан. За сваки час треба планирати и припремити 
средства и начине провере остварености пројектованих исхода. 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Наведене исходе потребно је остварити са различитим ни-
воима расположивости дигиталних уређаја намењених за кори-
шћење од стране ученика. Наставник треба да реализује наставу у 
кабинету за Информатику и рачунарство и омогући ученицима да 
користе рачунаре на начин који директно доприноси остваривању 
дефинисаних исхода учења. Препорука је да два ученика користе 
један рачунар како би се развило вршњачко учење, делила одго-
ворност и развијао тимски рад. Вероватно је да ученици имају ис-
куства са коришћењем дигиталних уређаја. Од изузетног је значаја 
да та искуства наставник увиди и уважи. Ученици могу бити ве-
шти корисници технологије, али то не значи да су и компетентни 
у овој области. У том смислу, наставник има слободу да наставу 
организује у складу са техничким могућностима, предзнањима и 
потребама својих ученика.

Током реализације наставе, рад наставника мора бити кон-
тинуирано усмерен ка смањивању дигиталног јаза. Важно је да 
наставници помогну ученицима који немају  могућност приступа 
технологији од куће тако што ће их, у кабинету за Информатику 
и рачунарство, повезати са ученицима који су дигитално спретни 
и радити на поспешивању вршњачког учења. Обавезивање учени-
ка да користе наставне материјале за које им је потребан приступ 
интернету од куће неправедно је према онима који га немају. За та-
кве ученике наставник мора да обезбеди алтернативу – могућност 
приступа школским дигиталним уређајима, пре или после наставе. 

Дигитално друштво

У циљу достизања наведених исхода, покренути одабрани 
програм за унос и обраду текста и, не улазећи у детаље радног 
окружења, показати ученицима простор (виртуелни лист папира) 
у оквиру којег ће се приказати слова и знакови откуцани помоћу 
физичке или виртуелне тастатуре. Увести појам курсор указујући 
ученицима да је то мала усправна линија која пулсира како би нам 
показала на ком месту ће се појавити текст када га будемо откуца-
ли. Задатак за ученике је да помоћу тастатуре откуцају једноста-
ван текст (сачињен од кратких реченица). Објаснити како се куца 
велико слово (Shift + слово), размак између речи (Space bar), сва 
слова велика (Caps Lock), прелази у нови ред (Enter).

Након уноса текста, указати на могућности измене текста. 
Показати основно едитовање текста (брисање (Delete, Backspace) 
и додавање знакова), селектовање текста и његово брисање. Скре-

нути пажњу на могућност провере исправности унетог текста и 
демонстрирати начин коришћења опције за проверу правописа 
(Правопис и граматика). Демонстрирати поступак именовања и 
чувања текстуалне датотеке, а на следећем часу поступак отвара-
ња претходно сачуване датотеке, у којој ће ученици наставити да 
уносе и едитују текст. 

На часовима утврђивања ученици треба да вежбају уносећи 
сложеније текстове. Текстови треба да буду релевантни за ученике 
и повезани са активностима за које наставник процењује да су од 
значаја за њих (нпр. занимљивости о темама које уче из наставних 
предмета, које су обележје локалне заједнице и сл). На крају сва-
ког часа потребно је издвојити 10 минута како би ученици пажљи-
во прочитали откуцани текст и кориговали грешке.

Добро би било да квалитетни радови ученика или колажни 
радови сачињени од више радова ученика из једног одељења буду 
промовисани на школском сајту.

Напомена: Најбоље би било да часови буду одржани у ка-
бинету за Информатику и рачунарство, а рад ученика организован 
тако за једним рачунаром седе по два ученика. Ученици треба да 
уносе текст сараднички (док један куца, други ученик тихо дикти-
ра и смењују се након сваке откуцане реченице). 

Препоручени број часова: 6 (2 обрада, 4 утврђивање)
У трећем разреду ученици се поново сусрећу са коришћењем 

програма за цртање и обраду слика. Показати унос текста на сли-
ку наглашавајући да се акције примењиване у програму за обраду 
текста на исти начин спроводе у програму за цртање. Ученицима 
давати задатке који подразумевају додавање текста на слике ради 
додатног појашњавања онога што је на сликама приказано. Добро 
би било да слике имају директну везу са наставним садржајима 
које ученици изучавају у оквиру других наставних предмета. Де-
монстрирати поступак именовања и чувања графичке датотеке, а 
на следећем часу поступак отварања претходно сачуване датотеке, 
у којој ће ученици да наставити да уносе и едитују текст.

Препоручени број часова: 4 (1 обрада, 3 утврђивање)
Обраду наставних садржаја који се односе на претраживање 

интернета треба започети демонстрацијом начина на који присту-
памо садржајима светске мреже. Правећи разлику између про-
грама прегледача и програма претраживача, објаснити да нам је 
прегледач потребан да видимо садржаје светске мреже, док нам 
претраживач обезбеђује да на интернету пронађемо оно што нам 
је потребно. Разрадити начин претраживања интернета помоћу 
кључних речи и показaти примере коректно дефинисаних кључних 
речи и оних које садрже непотребне везнике или се недовољно 
прецизно односе на конкретан предмет претраге. Напоменути да 
не постоји јединствен „рецепт” за дефинисање кључних речи, већ 
да се ова способност изграђује кроз праксу и промишљање.

Следећа важна тема јесу сами резултати претраге. Резултате 
добијене претрагом интернета никада не треба узимати здраво за 
готово. Наставник треба да предочи да садржајима са интернета 
морамо да приђемо критички. Објаснити да критичко мишљење 
није исто што и критика, већ да оно представља такав приступ ин-
формацијама који подразумева преиспитивање њихове тачности, 
порекла и сл. Указати и на то да су резултати претраге означени 
ознаком Оглас плаћене рекламе и да такви резултати нису нужно 
поуздани у погледу тачности или квалитета садржаја. У основи 
потребе да критички прилазимо информацијама доступним на ин-
тернету стоји отвореност интернета – свако може да постави на 
светску мрежу што год да пожели. Овакав приступ носи извесне 
ризике, али доноси бројне предности које их далеко превазилазе 
– могућности за дељење знања, информација, приказе иновација 
и сл.

На крају теме се треба осврнути на етичко понашање када су 
садржаји светске мреже у питању. Садржаји на интернету имају 
своје власнике. У том смислу, није дозвољено присвајати их. Уко-
лико, за потребе наставе и учења, користимо материјале пронађе-
не на интернету, у обавези смо да наведемо одакле смо их преу-
зели. Такође, није дозвољено да остварујемо материјалну корист 
од туђих материјала преузетих са интернета осим уколико то није 
јасно назначено.



Наведене садржаје ученицима треба представити кроз хеури-
стички разговор, подстичући их да формирају одговарајуће вред-
носне судове и етичке ставове.

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста и 
слике, ученици треба да направе пригодан постер или напишу од-
говарајући текст са темом „Упутство за употребу интернета” и сл.

Препоручени број часова: 8 (5 обрада, 3 утврђивање).
У оквиру активности за достизање исхода наведе приме-

ре дигитализације у свакодневном животу током којих се стиче 
утисак да се дигитални уређај понаша интелигентно подстицати 
ученике да наведу примере када њихов уређај памти и препозна-
је радње које ученик понавља у одређеном временском периоду. 
Постављати питања ученицима која воде ка спознаји да дигитални 
уређај памти веб-места која смо посетили на интернету, након чега 
нам сам дигитални уређај предлаже нова веб-места са сличним са-
држајем. Ученике треба упознати са примерима као што је диги-
тални маркетинг персонализован за корисника: на основу историје 
претраживања на интернету уређај препознаје интересовања, ста-
росну доб, пол итд. корисника и на основу тога приказује реклам-
ни материјал (пример: ученик претражује интернет у потрази за 
подацима потребним за домаћи задатак који се бави темом „Језера 
у Републици Србији”, након чега дигитални уређај приказује огла-
се за смештај на Палићком језеру). Наставник може да разговара 
са ученицима и о употреби рачунара у пољопривреди – за аутомат-
ско сортирање поврћа, препознавање присуства штеточина или о 
употреби рачунара за управљање аутомобилима који немају возаче 
(захваљујући сензорима аутомобил неће ударити пешака, проћи 
кроз црвено светло на семафору или прекорачити дозвољену бр-
зину кретања).

Примењујући вештине рада у програмима за обраду текста 
и слике, ученици треба да направе пригодан постер или напишу 
одговарајући текст са темом „Дигитални уређај није паметан, али 
јесте користан” (или одговарајућом сличном темом).

Препоручени број часова: 2 (1 обрада, 1 утврђивање).

Безбедно коришћење дигиталних уређаја

Приликом обраде ове наставне теме, кренути од свакоднев-
ног, „извандигиталног” искуства ученика. Ученици треба да из-
двоје једну особу из свог окружења која има углед (нпр. позитиван 
или негативан) и да објасне шта је то углед и на основу чега су 
формирали позитивну или негативну слику о тој особи. Кроз ди-
скусију са ученицима, извести закључак да се углед гради кроз од-
носе са другима, комуникацију и да слика коју други имају о нама 
највећим делом зависи од нас самих, од тога како се понашамо и 
које информације о себи откривамо другима. Затим поставити уче-
ницима питање на основу чега други креирају слику о нама у ди-
гиталном окружењу и навести примере блиске искуству ученика. 

Указати на чињеницу да сваки корисник интернета има свој 
дигитални углед. Дигитални углед се гради на основу: садржаја 
наших порука (нпр. у Вајбер групи) и начина на који су написа-
не, на основу фотографија и видео-записа које делимо, онога што 
„лајкујемо”, видео-игрица које играмо, група у које смо укључени, 
веб-сајтова које посећујемо итд.

Дељењем информација на интернету, остављамо дигиталне 
трагове који се тешко могу обрисати. Оно што поделимо на ин-
тернету доступно је великом броју особа (познатих и непознатих) 
и једном када нешто поделимо губимо контролу над тим (неко 
може да то сачува и касније злоупотреби). Пре него што било шта 
(о себи или другима) поделимо или објавимо на интернету, веома 
је важно да застанемо и размислимо шта објављујемо, због чега, 
ко ће то моћи да види (вршњаци, родитељи, наставница), шта ће 
други мислити о нама, да ли тиме што објављујемо или шаљемо 
можемо некога да повредимо, како ће се осећати особе на које 
се то односи итд. О свом дигиталном угледу водимо рачуна тако 
што не објављујемо ништа у тренуцима када смо љути, бесни или 
тужни. Приликом коришћења интернета, веома је важно да води-
мо рачуна о свом дигиталном угледу, али и о дигиталном угледу 
других особа. Ученици треба да наведу примере особа са интер-
нета које су њима блиске (нпр. јутјубере) и које имају позитиван/

негативан дигитални углед. Наставник може да покаже ученицима 
кратак видео Лепо понашање на интернету: https://digitalni-vodic.
ucpd.rs/crtani-filmovi/, а такође може у оквиру неког другог пред-
мета (нпр. Ликовног васпитања) да зада ученицима да креирају 
постер о лепом понашању на интернету.

Препоручени број часова: 1
Поставити ученицима питање која је њихова омиљена ви-

део-игра и зашто им је баш та игра омиљена. Такође их питати 
шта мисле, да ли је игра намењена деци њиховог узраста и зашто 
јесте или није. Пронаћи игру, односно њен опис на интернету и 
ПЕГИ ознаку (енгл. Pan-European Game Information) и уколико 
има могућности поделити је са ученицима (помоћу пројектора 
или паметне табле). Више информација о ПЕГИ систему може се 
пронaћи на званичној ПЕГИ веб-страници (https://pegi.info/), у пу-
бликацији Деца у дигиталном добу (http://ucpd.rs/dokumenti/vodic-
-deca-u-digitalnom-dobu.pdf) или у Дигиталном водичу (https://
digitalni-vodic.ucpd.rs/igranje-video-igara-gejming/). Скренути па-
жњу ученицима на ПЕГИ ознаку и њено значење (повлачи пара-
лелу са узрасним ознакама којима се обележава телевизијски про-
грам, које су вероватно ближе деци). Ова ознака нам говори ком 
је узрасту видео-игра намењена, односно указује на њен садржај. 
У оквиру ПЕГИ система постоји више ознака: ПЕГИ 3, ПЕГИ 7, 
ПЕГИ 12, ПЕГИ 16, ПЕГИ 18. Садржаји са oзнаком ПЕГИ 3 наме-
њени су свим узрастима. Видео-игра са овом ознаком не би тре-
бало да садржи било какве звукове или слике које могу уплашити 
млађу децу, као ни ружне речи. Прихватљиво је веома благо наси-
ље у комичном контексту. Ипак, важно је указати на чињеницу да 
се и међу видео-играма које имају ознаку ПЕГИ 3, нажалост, могу 
пронаћи и оне које због свог садржаја, нису примерене деци. Чак 
и када је видео-игра узрасно примерена детету по питању садр-
жаја, то не значи да оно не може бити изложено неким ризицима 
током играња. Велики број игара, чак и са ознаком ПЕГИ 3 садр-
жи огласе и могућност трошења новца унутар игре (нпр. прелазак 
на виши ниво, додатне могућности). Уколико ученици сретну та-
кве игре потребно је да обавесте одрасле у породици и да знају да 
имају могућност да то пријаве (нпр. ако је игра преузета из Гугл 
продавнице, на следећој веб-страници: https://support.google.com/
googleplay/contact/rap_family). Видео-игре са ПЕГИ ознаком 12, 
16 и 18 нису примерене ученицима 3. разреда основне школе, зато 
што могу да садрже разне штетне садржаје: ружне речи, насиље, 
узнемирујуће звуке, злоупотребу штетних супстанци (дуван, алко-
хол итд.). Уколико има могућности, пожељно је заједно са учени-
цима потражити образовне видео-игре које су примерене њиховом 
узрасту (са одговарајућом ПЕГИ ознаком), нпр. за подстицање ра-
звоја алгоритамског мишљења или решавања проблема, вежбање 
математике итд.

Препоручени број часова: 1
На почетку ученици треба да наведу примере када је неко 

од њихових вршњака (или они сами) био насилан према другоме 
(нпр. у школском дворишту, учионици, на излету). Кроз дискуси-
ју са ученицима издвојити кључну карактеристику насилног по-
нашања: постоји намера да се друга особа повреди, понизи, на-
љути, растужи. Дигитални уређаји (рачунари, мобилни телефони 
итд.) пружају нам бројне могућности (неке од њих ученици су већ 
искусили), међутим, понекад деца и одрасли користе ове уређаје 
како би вређали и узнемиравали друге. Некада се то ради непро-
мишљено, из забаве, а некада постоји намера да се други повреде. 
О дигиталном насиљу говоримо када неко намерно шаље ружне, 
претеће и узнемирујуће поруке, објављује нетачне информације 
о другима, срамоти друге у групи, исмева, „искључује” некога из 
групе или га игнорише, „блокира”, негативно коментарише (нпр. 
туђе фотографије или видео-снимке) и/или подстиче друге да то 
раде, подстиче друге да ураде нешто што је за њих лоше, уцењу-
је, креира и објављује туђе фотографије на интернету без дозволе 
особе која је на фотографији, крије се иза лажних имена/надимака, 
односно претвара се да је неко други итд. Питати ученике да ли су 
чули за неки пример дигиталног насиља или насиља на интернету. 
По чему се разликују насиље уживо и дигитално насиље? Веома је 
важно да ученици разумеју зашто последице дигиталног насиља 



могу бити чак и озбиљније од последица насиља које се дешава 
уживо, у интеракцији лицем-у-лице. Требало би им указати на не-
колико специфичности дигиталног насиља које произилазе из са-
мих карактеристика дигиталне технологије: да се може вршити у 
било које време и са било ког места, да не можемо увек утврдити 
ко је особа која нас узнемирава, у дигитално насиље укључен је 
велики број особа и информације се тешко бришу, а лако шире. 
Пожељно је да се ученицима прикаже краћи филм у коме се де-
монстрира дигитално насиље (уколико то није могуће, може само 
да опише неки пример дигиталног насиља) и да се заједно са њима 
продискутује и размотре начини реаговања у оваквим ситуација-
ма. Уколико су они сами или неко од њихових вршњака искусили 
нешто од горе наведеног, неопходно је да о томе обавесте одрасле 
особе у које имају поверења (родитеље и наставнике, школског 
психолога или педагога). Узнемирујуће поруке не би требало бри-
сати или прикривати од блиских особа. Указати им да на ружне 
поруке никада не треба одговарати, као и да на насиље не треба 
узвраћати насиљем. 

Препоручени број часова: 1.
У оквиру теме Безбедно коришћење дигиталних уређаја 

потребно је посебну пажњу посветити времену током кога уче-
ници користе дигиталне уређаје којима имају приступ. Како мно-
га истраживања показују да деца овог узраста проводе превише 
времена на интернету и уз мобилне телефоне, уколико су им до-
ступни, указати на значај креирања личног плана коришћења до-
ступних дигиталних уређаја. У сврху остваривања исхода направи 
лични план коришћења дигиталних уређаја уз помоћ наставника, 
покренути разговор питањима: Колико времена проводимо у шко-
ли? Колико времена спавамо? Колико дуго се током дана играмо? 
Колико нам времена треба да урадимо домаће задатке? Колико 
времена проводимо у коришћењу рачунара/телефона/таблета? 
(Уколико има ученика у разреду који немају приступ интернету и/
или мобилним телефонима код куће, преформулисати питање или 
дати податак о времену које деца проводе на интернету из неког 
релевантног истраживања, нпр. Уницефовог.) Шта све можемо да 
урадимо за 24 сата? Активност прављења личног плана најбоље је 
организовати као рад у мањим групама. Ученицима дати нацртану 
временску линију која представља један дан од 24 сата и задатак 
да распореде своје обавезе током тог дана. За ову активност пред-
видети око 15 минута. Анализирати са ученицима планове које су 
направили, коментарисати и посебно истицати превиђено време 
за коришћење дигиталних уређаја. Након тога ученици, свако за 
себе, креирају план пожељног коришћења дигиталних уређаја на 
недељном нивоу, укључујући и викенде. Овај распоред може бити 
приказан табелом. Задатак који ученици добијају је да прате и бе-
леже да ли се придржавају плана током недељу дана и да упису-
ју запажања, а затим организовати кратку дискусију на наредном 
часу. Уколико у разреду има ученика којима нису доступни диги-
тални уређаји у кућним условима, задржати се само на изради по-
жељног личног плана коришћења дигиталних уређаја.

Препоручени број часова: 1
Активности за достизање исхода означи начин комуникаци-

је путем интернета који највише одговара контексту у коме се 
комуникација дешава усмерити на препознавање кључних разли-
ка у онлајн комуникацији са наставником, родитељима и вршња-
цима. Комуникација са наставником је формална, поруке су јасно 
повезане са темом, реченице су јасне и потпуне, без емотикона и 
скраћеница. Слике и прилози увек садрже објашњења. Тако да је 
за овакав вид дигиталне комуникације најприкладнија електрон-
ска пошта (ученици тада користе имејл налоге својих родитеља). 
За размену мишљења везану за оно што се у школи учи, за групне 
школске задатке користи се школска платформа за онлајн учење. 
За неформалну комуникацију са вршњацима и родитељима при-
кладније је користити платформе за размену порука попут Вајбера 
и сличних платформи у оквиру којих је мало вероватно да ће дете 
ступити у контакт са непознатим особама. За овакву комуникаци-
ју специфичне су краће поруке без знакова интерпункције, поруке 
које су извучене из контекста и често могу бити неразумљиве тре-
ћем лицу. Ове поруке могу садржати слику или емотикон без до-

датног текста, а да буду потпуно разумљиве саговорнику. Настав-
ник треба да промовише писање порука у складу са правописним 
правилима и језичким нормама без обзира на платформу у оквиру 
које се комуникација реализује. Јер, особа која је писмена никада 
неће пристати да у писаној комуникацији делује неписмено. Тако-
ђе, наставник треба да упозори ученике да не користе друштвене 
мреже попут Фејсбука или Инстаграма зато што оне нису безбедна 
средина за особе млађе од 15 година.

Препоручени број часова: 1

Алгоритамски начин размишљања

У оквиру овог дела теме, ученици у специфичним окружењи-
ма за блоковско програмирање локализованих на српски језик (по-
пут code.org) решавају једноставне проблеме чије решавање захте-
ва понављање (програмске циклусе). Наставник треба да представи 
узрасту примерен алгоритам/програм који садржи понављање (нпр. 
маца мења боју, исцртава се испрекидана линија, срце пулсира) и 
постави ученицима питање: „Ако бисмо сложили блокове на ова-
кав начин, шта би се њиховим извршавањем добило?”. Ученици 
треба да аргументују своје одговоре и дебатују о тачности изнетих 
одговора. Након тога, наставник треба да прикаже узрасту приме-
рен алгоритам/програм који садржи понављање, али садржи гре-
шку. Након саопштавања сврхе програма, наставник треба да по-
стави питање: „Да ли блокови сложени на овакав начин доводе до 
описаног решења? Да ли је могуће поправити програм?”. Ученици 
тада треба да предложе решења и по потреби дебатују о њима. 

Препоручени број часова: 3
Појам гранања у програмима наставник не треба да уведе ек-

сплицитно, већ кроз проблемски оријентисан приступ. Најбоље је 
да се ученици сусретну са овим принципом кроз рад у неком од 
специфичних окружења за блоковско програмирање локализова-
них на српски језик (попут code.org), у оквиру којих ће се бавити 
једноставним проблемима чије решавање захтева гранање. Kроз 
наведене активности наставник треба да укаже на програмске бло-
кове који омогућавају гранање, као и на постојање дефинисаног 
услова на основу кога се гранање реализује. 

У склопу одабраног језика за визуелно програмирање који је 
локализован на српски језик наставник треба да прикаже ученици-
ма неколико примера програма који садрже блокове који омогућа-
вају гранање (блок Ако је-Онда и/или блок Ако је-Онда-У супрот-
ном). Приликом дефинисања услова у овим програмима наставник 
треба да користи томе намењене блокове (на пример, Ако си на 
рубу, Ако је тастер притиснут, Ако се објекти додирују), као и 
операторе поређења (мање, веће и једнако), које том приликом и 
представља ученицима. Наставник треба да нагласи да је резул-
тат извршавања тако дефинисаних блокова Тачно или Нетачно. 
Кроз анализу представљених задатака ученици треба да предвиде 
резултат извршавања блокова у њима (нпр. уколико се притисне 
тастер размакница на екрану ће се појављује сунце, уколико балон 
додирне кактус зачуће се звук „пуцања” и балон ће нестати, уколи-
ко маца ходајући стигне до ивице позорнице она ће се окренути и 
наставити да хода у супротном смеру). 

Наставник иницира разговор са ученицима о основним арит-
метичким операцијама (сабирању, одузимању, множењу и деље-
њу) и облицима њиховог записа у математици. Затим представља 
блокове у визуелном програмском језику који представљају арит-
метичке операторе (+, -, * и /) и приказује како се помоћу њих гра-
де аритметички изрази. Приказује ученицима блокове који садрже 
аритметичке операторе и подстиче их да размисле и предвиде ре-
зултат њиховог извршавања. Подстиче ученике да примене блокове 
аритметичких оператора при креирању програма у визуелном про-
грамском језику који садрже гранање (нпр. ученици формирају два 
аритметичка израза чије вредности пореде у програму и на основу 
резултата поређења дефинишу наредну акцију). Главни акценат то-
ком ових активности треба да буде на формирању израза на основу 
текстуалне формулације задатка тј. на моделовању проблема, док 
рачунар у потпуности преузима задатак израчунавања вредности 
израза (који је у нижем математичком образовању изразито важан).

Препоручени број часова: 7



Примењујући предложене методе процене постигнућа уче-
ника наставник креира и конзистентно гради персонализовано и 
подстицајно образовно окружење. Он прати постигнућа ученика 
из улоге активног посматрача и ментора. Избегнута је формална 
ситуација процењивања (наставник не прозива и не пропитује уче-
нике), чиме је ниво стреса ученика битно смањен (потенцијално 
и елиминисан). Јачање самопоуздања ученика и саморегулације у 
учењу посебна је добробит која произилази из наведеног. 

– Већ знам – Желим да научим – Научио/ла сам: коришће-
ње рубрика за идентификацију онога што већ знају, шта желе да 
науче и, накнадно, онога што су научили, корисна је техника коју 
ученици могу да користе за подршку самосталном учењу, а на-
ставник за процену њихових постигнућа. 

– отворена питања: знање ученика о концептима који су 
обухваћени програмом неће увек бити лако уочљиво. Поставља-
ње отворених питања један је од начина на који наставник може 
да процени постигнућа својих ученика, али и да допринесе проду-
бљивању њиховог разумевања конкретног концепта. 

– вршњачка процена: ова врста процене постигнућа учени-
ка природно се надовезује на процес самопроцене – ученици раде 
у пару или групи на истом задатку и имају могућност да, делећи 
одговорност, стварају и исправљају решења, те пружају конструк-
тивне повратне информације. (Ова метода широко је распростра-
њена у ИТ индустрији од стране професионалних програмера 
(програмирање у пару) и лако ју је превести у учионицу.);

– самопроцена: неговање праксе исказивања рефлексивних 
коментара током представљања онога што су урадили прилика је 
за развој самоувида и саморегулације у учењу и основа за процену 
властитог постигнућа ученика;

У настави оријентисаној на процес учења и достизање исхо-
да учења вреднују се процес и продукти учења. Устаљене методе 
процене постигнућа ученика, које наставници примењују у другим 
обавезним предметима и изборним програмима, могуће је приме-
њивати и у настави овог предмета. Ипак, изазови попут чињенице 
да процена постигнућа заснована само на резултатима практичних 
задатака које ученици раде није довољан показатељ онога што они 
знају и умеју, или да је, при сарадничком раду, врло тешко иденти-
фиковати допринос сваког појединца, доводи до потребе за издва-
јањем неколико техника које се посебно препоручују за примену у 
оквиру предмета Дигитални свет (превасходно зато што у највећој 
мери корелирају са његовом природом):

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Препоручени број часова: 1

Иницирати хеуристички разговор о питањима употребе гра-
нања и понављања у програмима – шта се тиме постиже, на који 
начин се програм унапређује и сл. Подстицати ученике да ове кон-
цепте примене при програмирању физичких уређаја, у блоковском 
окружењу за програмирање локализовано на српски језик, ћири-
личко писмо.



4. ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

Назив програма ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ Циљ наставе и учења Грађанског васпитања је подстицање развоја личности која је одговорна према својим правима и правима других, отворена за 

договор и сарадњу и спремна да активно учествује у животу школске и локалне заједнице, уважавајући принципе, процедуре и вредности демократ-
ског друштва  

Разред трећи
Годишњи фонд часова 36 часова

ИСХОДИ
По завршеном разреду ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА  САДРЖАЈИ

– својим понашањем показује да прихвата различитост других;
– препознаје у свом окружењу примере неједнаког посту-
пања према некој особи или групи на основу неког њиховог 
личног својства; 
– се понаша на начин који уважава сопствене и туђе потребе, 
права и осећања у свакодневним ситуацијама;
– препознаје примере солидарности у свом окружењу, причама, 
филмовима;
– укаже вршњацима на особе или групе у свом окружењу којима 
је потребна помоћ и подршка;
– објасни разлику између саосећања, солидарности и сажаљења 
на датом примеру;
– укаже на упрошћено, поједностављено, генерализовано и нај-
чешће нетачно приказивање некога на приказаним примерима;
– наведе неколико институција у свом окружењу које брину о 
потребама и правима грађана, посебно деце;
– наведе шта би волео да има у својој локалној заједници што 
сада недостаје;
– тражи помоћ у ситуацијама кршења својих или туђих права; 
– наведе једно удружење грађана у свом окружењу и опише 
чиме се бави;
– опише на које све начине деца његових/њених година могу да 
брину о својој локалној заједници;
– пажљиво слуша саговорника, слободно износи мишљење, 
образлаже идеје, даје предлоге и прихвата да други могу имати 
другачије мишљење;
– испољава заинтересованост за сарадњу и учешће у групном 
раду;
– заједно са осталим ученицима учествује у проналажењу особа 
којима је потребна помоћ, у изради плана и реализацији акције, 
њеној промоцији и вредновању

ЉУДСКА ПРАВА
Сви различити, а сви равноправни

Различитост 
Живот у заједници у којој би сви људи били исти (по полу, 
узрасту, вери, националности, образовању, интересовању)  
Различитост као богатство једне друштвене заједнице
Отвореност и затвореност за различитости
Различитости у нашој локалној заједници  

Равноправност мушкараца и жена
Уважавање разлика уз једнака права, одговорности и могућно-
сти  Дечаци и девојчице – сличности и разлике, иста права и 
могућности

Осетљиве друштвене групе 
Групе којима је услед специфичних разлика потребна додатна 
подршка како би имале исте шансе и могле равноправно да се 
укључе у живот заједнице и остваре своје потребе и права  

Стереотипи и предрасуде 
Упрошћено, поједностављено, генерализовано и најчешће нетач-
но приказивање некога (сви дечаци су, све девојчице су, сви Роми 
су)  Негативно мишљење појединаца о некоме ко се не познаје 
довољно  Стереотипи и предрасуде као основ за дискриминацију  

Дискриминација
Неједнако поступање према особи или некој групи на основу 
неког њиховог личног својства (пол, узраст, вера, националност, 
образовање, инвалидитет), што за последицу има нарушавање 
њихових  
права и достојанства  
Једнако поступање према неједнакима као вид дискриминације  
Етикетирање, ружни надимци као вид дискриминације

ДЕМОКРАТСКО ДРУШТВО
Ја и други у  локалној заједници

Локална заједница 
Место где грађани задовољавају највећи број својих потреба и 
остварују највећи број својих права
Потребе и права које деца задовољавају у локалној заједници 
– за образовањем, здравственом заштитом, одмором, игром, уче-
ствовањем у спортским, кулурним и уметничким активностима  

Комуналне услуге 
Услуге од општег интереса за све грађане локалне заједнице 
– водa, превоз, путеви, паркинг, отпад, осветљење, паркови, 
пијаце, димничари  

Институције и организације Локалне заједнице у области обра-
зовања, културе, здравља, спорта и рекреације, очувања околине, 
безбедности, верске организације
 Активности и допринос удружења грађана у локалној заједници

Наша локална заједница 
Брига наше локалне заједнице о потребама и правима својих 
грађана,  
Брига наше локалне заједнице о деци различитих својстава (пол, 
узраст, сиромаштво, здравље)
Доступност садржаја у нашем окружењу слепим или глувим 
особама, родитељима са дечијим колицима или особама у 
инвалидским колицима (пешачки прелази, школа, дом здравља, 
продавница, превоз)  
Брига деце о својој локалној заједници – о отпаду, биљкама и 
животињама, споменицима културе, уметничким делима, потро-
шњи воде, пружање помоћи онима којима је то потребно  
Удружење грађана у нашем окружењу некад и сад  



ПРОЦЕСИ У САВРЕМЕНОМ 
СВЕТУ

Снага узајамне помоћи

Солидарност 
Потреба узајамне бриге и одговорности међу људима  Лажна 
солидарност
Разлика између саосећања, сажаљења и солидарности
Примери акција солидарности у нашој локалној заједници (мобе, 
добровољно давање крви и хуманитарне акције за лечење боле-
сних, СМС акције прикупљања новца)  
Ситуације у којима свакоме може бити потребна помоћ (болест, 
сиромаштво, ратови, поплаве, земљотреси, пожари, миграције)
Медији као подршка солидарности

Волонтирање
Добровољно ангажовање појединаца и група у пружању помоћи 
људима, животињама, биљкама
Мотиви волонтера – веровање у снагу узајамне помоћи, чо-
векољубље и хуманост  Волонтерске акције ученика/ученица 
школе у локалној заједници (чишћење јавних површина, сађење 
биљака, помоћ старим људима, удомљавање напуштених кућних 
љубимаца)  
Активности волонтера Црвеног крста у нашој локалној зајед-
ници  

ГРАЂАНСКИ
АКТИВИЗАМ

Акција солидарности у локалној 
заједници

Планирање и извођење акције солидарности у локалној 
заједници
Утврђивање коме је у заједници потребна помоћ
Одређивање циља акције
Припрема плана акције – подела улога, договор о роковима, 
начину реализације
Извођење и документовање акције –видео, фотографије, тексто-
ви и сл  
Промоција акције на нивоу школе –приказивање другим 
одељењима, родитељима и сл , прављење постера или паноа, 
објављивање прилога у школском листу
Вредновање акције – чиме смо задовољни, шта је могло бити 
боље

Кључни појмови садржаја: равноправност, стереотипи и предрасуде, дискриминација, локална заједница, солидарност, волонти-
рање

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Изборни програм Грађанско васпитање за трећи разред ор-
ганизован је, као и програми за претходна два разреда, по моде-
лу спирале што значи да су садржаји дати у исте четири области 
(Људска права, Демократско друштво, Процеси у савременом све-
ту и Грађански активизам) али се они проширују и продубљују, а 
исходи се надограђују или се, ако је у питању вештина, даље ра-
звијају. Све четири области су једнако важне, а наставник их, у не-
посредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји 
природна веза. 

Програми Грађанског васпитања у првом циклусу, по свом 
циљу и концепцији, најближи су програмима обавезног предмета 
Свет око нас, односно Природа и друштво. Како ученици расту, 
повећавају се и њихове когнитивне, емотивне и социјалне способ-
ности да упознају појаве у свету који их окружује. Зато се у првом 
разреду проучавају појаве из најближег окружења (породица, оде-
љење), затим у другом то је школа, а у трећем разреду програми 
оба предмета предвиђају проучавање појава из ширег окружења, 
односно локалне заједнице како се она назива у овом изборном 
програму. Сам појам локалне заједнице, у овом програму, се по-
сматра као простор у коме грађани у највећој мери задовољавају 
своје потребе и остварују своја права, а не као дефинисана терито-
ријална површина у оквиру организације државне управе. 

У трећем разреду ученици проширују свој радијус кретања 
и сваким даном све боље упознају своју локалну заједницу. Зна-
ју где је пошта или где су спортски терени, где се иде код лека-
ра или у куповину. Међутим, недовољно познају ко је обезбедио 
воду, направио пут или организовао превоз људи, одношење ђу-
брета, сређивање парка или чишћење снега на улицама. Садржај 
овог програма треба да омогући ученицима да се упознају и са 
тим аспектом комуналног живота грађана у некој локалној зајед-
ници, а које се међусобно могу врло разликовати (сеоска, приград-
ска, градска) о чему ће наставник свакако водити рачуна и прила-
гођавати садржај и активности. Од ученика се очекује не само да 
упознају локалну заједницу већ и да имају критички однос према 
њој, у смислу да промишљају шта све недостаје или није довољно 

развијено како би она у што већој мери задовољавала потребе свих 
грађана који ту живе (више паркова, пешачких прелаза, биоскоп, 
базен, тржни центар, играоница...). У тим активностима учени-
ке треба подстицати да мисле и о потребама других, а не само о 
сопственим, и да јачају свест и осетљивост за специфичне разли-
ке међу људима у заједници по полу, узрасту, здравственом стању, 
образовању, националности, вери. Да та осетљивост постоји пока-
зују њихови одговори у којима се залажу да у њиховој локалној 
заједници буде амбуланта, звучни семафори за слепе, паркинг за 
инвалиде, црква или библиотека. Програм предвиђа да ученици 
боље упознају и различита удружења грађана којих има велики 
број чак и у сасвим малим срединама. Нека од њих су настала не-
давно (нпр. удружење љубитеља видео игара), нека имају трајање 
и више од једног века (нпр. удружење пчелара), нека су за забаву 
и задовољење неких интересовања (нпр. хор), а нека су основана 
из хуманих разлога (нпр. удружење Живимо заједно за помоћ осо-
бама са сметњама у развоју). Прича о удружењима грађана има за 
циљ подстицање осећаја припадности заједници и спремности за 
удруживање са другима како би боље функционисали и боље се 
осећали у својој заједници. Упознавање ученика са солидарношћу 
и волонтирањем треба да обезбеди јачање вредности заједништва, 
хуманости, личне одговорности и поштовања различитости у 
оквиру локалне заједнице којој природно припадамо. Ученицима 
ће посебно бити интересантно уколико буду у прилици да се упо-
знају са особама које су својим понашањем то и показале. На при-
мер, може се организовати разговор са особом која је велики број 
пута дала добровољно крв и са особом која је примила туђу крв 
што јој је спасло живот. Такође, ученицима би био интересантан и 
сусрет са особом/особама које су на свом поседу изградиле азил за 
незбринуте животиње и о њима брину док их не удоме. Програм 
пружа велике могућности да се ученици током целе школске годи-
не укључују у различита дешавања у локалној заједници (традицо-
нални вашари, посела, изложбе, дружења, смотре, фестивали, так-
мичења, сусрети...) и јачају везе са другим грађанима (старијим, 
болесним, друге вере, друге нације...). 

Кроз различите активности и примере потребно је ојачати 
ученике да разликују саосећање, сажаљење и солидарност. Као 
илустрацију наводимо пример односа према слепим особама где 



ученицима треба да буде јасно да је саосећање кад осећамо колико 
им је тешко да се самостално крећу улицама уз помоћ белог шта-
па, да је солидарност када осмишљавамо како помоћи тим лицима 
да се лакше крећу самостално, а да је сажаљење вид дискримина-
ције у коме се слепе особе доживљавају као мање способне, друга-
чије, мање вредне или јадне. Многи су примери где се дискрими-
нација по различитом основу може довести у везу са предрасудама 
и стеротипима али је на овом узрасту најпогодније о томе гово-
рити на примеру дечака и девојчица, мушких и женских послова, 
односа према Ромима, деци која похађају школу по индивидуал-
ном образовном плану или имају било коју сметњу у развоју. Није 
неопходно да ученици у свом речнику имају речи дискриминација, 
етикетирање, предрасуде и стереотипи али је потребно да достиг-
ну исходе наведене у програму као што су препознаје у свом окру-
жењу примере неједнаког поступања према особи или некој групи 
на основу неког њиховог личног својства или на примеру препозна-
је упрошћено, поједностављено генерализовано и најчешће нетач-
но приказивање некога или нечега. Ови исходи су врло важни јер 
подржавају развој осетљивости ученика за различите видове не-
уважавања и непоштовања што је основ за постизање исхода про-
грама у следећим разредима, а који имају за циљ даље неговање 
друштвене свести и одговорности. Из тог разлога програм за тре-
ћи разред предвиђа акцију солидарности у локалној заједници која 
захтева да ученици „изађу” из школе, пронађу особе или групе ко-
јима је потребан неки вид помоћи и осмисле на који начин ће ис-
казати своју солидарност с њима. То не морају бити велике акције, 
довољно је организовати да ученици наизменично посећују неку 
старију особу о којој нема ко да брине и доносе јој неопходне на-
мирнице, проводе време у разговору са њом, обележе рођендан и 
празнике или помогну око кућних послова, одласка лекару... Сво-
ју активност треба да прате и да је документују. Смисао оваквих 
акција је не само да ученици боље препознају потребе других 
који често живе, више или мање, невидљиво ту око нас, већ и да 
осете ефекте заједничког рада и задовољство у пружању помоћи. 
Као погодан мотив оваквих акција може се користити позната ми-
сао Душка Радовића: „Наше мало може бити много онима који 
немају ни мало”. Осим тога, са ученицима треба тако радити да 
постану свесни да свако од нас може доћи у ситуацију да му буде 
потребна нечија помоћ и солидарност. Зато као идеју наводимо и 
могућност да уместо спровођења акције ученици обаве истражи-
вање о некој раније спроведеној акцији солидарности у локалној 
заједници (у ситуацији болести, сиромаштва, земљотреса, попла-
ве, бомбардовања, доласка већег броја миграната, класичне мобе 
и др.). То могу урадити тако што ће питати своје родитеље, баке и 
деке шта се тада дешавало, ко се све укључио у акцију, како се за-
вршила.... Истраживање може бити окончано припремом изложбе 
која би садржала фотографије и текстове из новина, књига о том 
догађају. 

У програму су наведени садржаји које наставник може да до-
пуњује, проширује и мења према конкретним потребама и плану 
сопственог рада али увек имајући у виду исходе које треба дости-
ћи. Они су тако дати да одговарају узрасту ученика и да су мер-
љиви, проверљиви, односно наставник може, пратећи активности 
ученика, лако да утврди да ли их они остварују и у којој мери. Нај-
чешће су на нивоу примене што значи да се знање и разумевање 
подразумевају јер без тога нема примене. Такав приступ одговара 
концепту Грађанског васпитања од кога се очекује да код ученика 
развија конативну, вољну компоненту која долази до изражаја у по-
нашању. Редослед наведених исхода не исказује њихову важност 
јер су сви од значаја за постизање општег циља програма и развоја 
међупредметних компетенција. Између исхода постоји повезаност. 
Остваривање једног исхода доприноси остваривању других исхода. 
Многи исходи су процесни и представљају резултат кумулативног 
дејства образовно-васпитног рада, током дужег временског перио-
да што се препознаје у томе да се неки исходи у истој или сличној 
формулацији налазе у програмима за више разреда. 

У процесу планирања наставе и учења наставник се руково-
ди, превасходно, исходима које ученици треба да достигну. При-
ликом избора активности, како наставника тако и ученика, треба 

имати у виду да свака од њих се може вишеструко искористити. 
На пример, у оквиру скоро свих активности на различитим садр-
жајима могућ је допринос остваривању исхода који се односе на 
комуникацију, осетљивост за различитост, сарадњу, поштовање 
правила, доношење одлука. То значи, да за такве исходе нису по-
требни посебни садржаји, активности и часови. Њихово оствари-
вање одвија се постепено, спонтано и то не само кроз избор садр-
жаја већ и кроз избор одговарајућих начина рада. 

Достизање исхода захтева примену различитих интерактив-
них облика рада као и одабир и коришћење одговарајућих ме-
тода и техника. Наставници су у прилици да бирају: радионице, 
симулације, играње улога, студије случаја, дискусије, мини ис-
траживања, једноставне акције као и да сами осмисле неке друге 
активности. Радионице треба да започињу причом која је блиска 
искуству ученика, а садржи неку врсту заплета (моралну дилему 
или сукоб потреба и/или вредности) као повод за дискусију у пару 
или у мањој групи, а завршава разменом у целој групи. Циљ је да 
се пружи могућност сваком ученику да преиспита своје мишљење 
и деловање због појаве конфликта између његове тачке гледишта 
и тачке гледишта која је различита од његове. Зато се може рећи 
да активности на часу треба тако да теку да обезбеде искуствено 
учење, тј. уобличавање и поимање личних, аутентичних доживља-
ја и ставова ученика кроз размену у групи, а не преношење гото-
вих знања, туђих увида или готових предлога. Добро је да постоји 
игровни контекст који помаже ученицима да се опусте и ослободе, 
да пробају различите видове изражавања и симболизације унутра-
шњих искустава, и да кроз игру истражују разноврсна, дивергент-
на решења за проблеме са којима се суочавају. С обзиром на узраст 
ученика добро је у току часа комбиновати различите активности и 
осмислити такву динамику рада којом се одржава њихова пажња и 
мотивација за учествовањем. 

Грађанско васпитање је део ширег концепта образовања за 
демократију и грађанско друштво и у том смислу је повезано са 
другим предметима, ваннаставним активностима и етосом школе. 
Овај програм корелира са предметима Српски језик, Природа и 
друштво, Ликовна и Музичка култура и зато је сваки вид тематског 
планирања добродошао. 

Како је планом предвиђено да се и у трећем разреду остварује 
пројектна настава, то је добра прилика да се повеже са активно-
стима Грађанског васпитања. Пројектна настава по свом концепту 
у потпуности одговара природи овог изборног програма. Зајед-
ничко им је што доприносе когнитивном, афективном и социјал-
ном развоју ученика, као и развоју међупредметних компетенци-
ја. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке 
наставе који се односе на тражење решења за неки проблем кроз 
тимски рад и коришћење савремених технологија. Заједничко им 
је и то што се предност даје процесу рада и сарадњи наспрам са-
мих резултата. Пројектна настава од ученика захтева самостално 
проналажење информација, способност решавања проблема, рад у 
групи, критичко мишљење, доношење одлука, аргументовање, пре-
узимање одговорности, поштовање рокова, планирање што су све 
захтеви и програма Грађанског васпитања, посебно у области Гра-
ђански активизам. Пројектна настава подразумева унапређивање 
компетенције ученика да користе савремене технологије у образов-
не сврхе на одговоран и безбедан начин што се уклапа са очекива-
ним исходима програма за Грађанско васпитање у другом разреду 
(безбедност у коришћењу интернета), а који треба и даље неговати.

У овом програму продукти ученичких активности имају по-
себан значај. Они могу бити различите врсте: постери, аудио-ви-
зуелни записи, презентације, прикази резултата истраживања и 
друго. Они се могу користи у току рада на неком садржају као вид 
документовања процеса учења и активности ученика, при инте-
грацији или рекапитулацији обрађених садржаја, процени напре-
довања ученика, као и самопроцени наставника колико успешно 
ради. Продукти се могу користити и ван одељења/групе, на при-
мер на изложби у холу школе, у школским новинама, сајту школе.

За остваривање програма и достизање дефинисаних исхода 
врло је важна улога наставника. Он је модел који својим понаша-
њем и начином на који организује рад у групи доприноси стварању 



демократске атмосфере која је погодна за размену и аргументова-
ње идеја и мишљења међу ученицима, он је тај који даје повратну 
информацију и подстиче ученике на разумевање односа у групи. 
Наставник подржава ученике када им је тешко да се изразе, по-
маже им у избору правих речи. Подстицајним питањима може да 
наведе ученике да сагледају ситуацију из друге перспективе што је 
озбиљан захтев за ученике трећег разреда који су још увек у изве-
сној мери (мада мање него пре) фокусирани на сопствене потребе, 
мисли, осећања. Конструктивна комуникација и демократске про-
цедуре нису само циљ већ и начин да се достигну жељени исходи. 
Наставник треба да обезбеди да се на часу сваки ученик осећа ува-
жено, прихваћено и добродошло у својој различитости уз обавезу 
поштовања и уважавања других и другачијих погледа и мишљења. 
Његова улога је и да обезбеђује наставна средства или упућује уче-
нике да их сами пронађу. За овај програм посебно су погодне ин-
формације које нуди сама локална заједница нпр. локалне новине, 
телевизија и радио, информације на сајтовима, различити плака-
ти и лифлети које прави дом здравља, музеј, галерија, туристичка 
агенција, спортски клуб... Ученици који живе у малим срединама, 
селима где локална заједница свакако другачије изгледа од оне у 
градовима, могу користити информације од својих бака и дека од 
којих ће сазнати како су они задовољавали своје потребе, које су 
проблеме имали и како су их решавали.

Оцењивање ученика у Грађанском васпитању се остварује 
у складу са Правилником о оцењивању у основној школи. Оно је 
описно и подразумева да ученици имају увид у своје напредовање 
и то не само у остваривању исхода из овог програма већ и у разво-
ју неколико међупредметних компетенција, посебно компетенци-
је за Одговорно учешће у демократском друштву. Како је највећи 
број активности ученика у оквиру часова овог изборног програ-
ма организован кроз групни рад, то значи да наставник треба да 
има јасне критеријуме праћења напредовања који су и ученици-
ма познати. Могу се пратити следећи показатељи: начин на који 
ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како 
аргументује, евалуира, документује. Посебно поуздани показате-
љи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза 
међу појавама, наведе пример, промени мишљење у контакту са 
аргументима, разликују чињенице од интерпретације, изведе за-
кључак, прихвати другачије мишљење, примени научено, предви-
де последице, дају креативна решења. Такође, наставник прати и 
вреднује како ученици међусобно сарађују, како решавају сукобе 
мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају иниција-
тиву, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење 
или критицизам, колико су креативни. Када су у питању активно-
сти ученика у оквиру последње области, ученици не треба да буду 
оптерећени резултатима јер и из неуспелих акција може се пуно 
тога научити. Истовремено, наставник пружа подршку ученицима 
да и сами процењују сопствено напредовање и напредовање групе.

5. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 
У ОБРАЗОВАЊУ

За ученике којима је потребна додатна подршка због тешкоћа 
у приступању, укључивању и учествовању у образовању и васпи-
тању, планирају се и спроводе мере за отклањање физичких, ко-
муникацијских и социјалних препрека (мере индивидуализације), 
односно доноси индивидуални образовни план.

5.1. Индивидуални образовни план за ученике са тешкоћама у 
учењу, сметњама у развоју и инвалидитетом, односно за ученике у 
ризику од раног напуштања школовања

Индивидуални образовни план се припрема за ученике који-
ма је због сметњи у развоју и инвалидитета, социјалне ускраћено-
сти и других разлога потребна додатна образовна подршка. 

Индивидуални образовни план је посебан акт који има за 
циљ оптимални развој ученика и остваривање исхода образовања 
и васпитања, у складу са прописаним циљевима и принципима, 
односно задовољавања образовно-васпитних потреба ученика. За 

сваког ученика појединачно, према његовим специфичним потре-
бама и могућностима, припрема се прилагођен начин образовања 
који обухвата индивидуални образовни план, програм и начин 
рада који садрже: 1) податке о ученику и податке о тиму за додат-
ну подршку 2) педагошки профил ученика, у ком су описане њего-
ве јаке стране и потребе за подршком; 3) план мера индивидуали-
зације, којим се предлажу одређени видови прилагођавања наставе 
(простора и услова, метода рада, материјала и учила) специфич-
ним потребама ученика и 4) персонализовани програм наставе и 
учења, којим се предвиђени облици додатне подршке операциона-
лизују у низ конкретних задатака и корака, и спецификује распо-
ред, трајање, реализатори и исходи сваке активности, 5) податке 
о праћењу и вредновању ИОП-а и 6) сагласност родитеља. ИОП 
се израђује према образовним потребама детета, ученика, односно 
одраслог, и може да буде прилагођени програм наставе и учења 
(ИОП 1) и измењени програм наставе и учења за један, више или 
све предмете (ИОП 2).

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум 
на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Тим за ин-
клузивно образовање чине одељенски старешина, предметни на-
ставник, стручни сарадник школе, родитељ/старатељ, а по потреби 
педагошки асистент и стручњак ван школе, на предлог родитеља/
старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спровођење ин-
дивидуалног образовног плана. Наставник, при планирању рада у 
одељењу, усклађује свој план са индивидуалним образовним пла-
ном ученика. 

Спровођење индивидуалних образовних планова прати про-
светни саветник.

5.2. Индивидуални образовни план за ученике са изузетним 
способностима

За ученике са изузетним способностима, школа обезбеђује 
израду, доношење и остваривање индивидуалног образовног пла-
на којим се врши проширивање и продубљивање садржаја учења 
(ИОП 3). Индивидуални образовни план је посебан акт који у 
овом случају има за циљ оптимални развој  и задовољавање обра-
зовно-васпитних потреба ученика који постижу резултате који 
превазилазе очекивани ниво образовних постигнућа.

Индивидуални образовни план за ученике са изузетним спо-
собностима укључује: 

1) податке о ученику и податке о тиму за додатну подршку 2) 
педагошки профил ученика, у којем су описане његове јаке стра-
не и потребе за подршком; 3) план мера индивидуализације, којим 
се предлажу одређени видови прилагођавања наставе (простора и 
услова, метода рада, материјала и учила) специфичним потребама 
ученика и 4) персонализовани програм наставе и учења, којим се 
предвиђени облици додатне подршке операционализују у низ кон-
кретних задатака и корака, и спецификује распоред, трајање, реа-
лизатори и исходи сваке активности, 5) податке о праћењу и вред-
новању ИОП-а и 6) сагласност родитеља.

Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум 
на предлог тима за инклузивно образовање, односно тима за пру-
жање додатне подршке ученику. Тим за пружање додатне подршке 
чине: наставник предметне наставе, стручни сарадник школе, ро-
дитељ/старатељ, а по потреби и стручњак ван школе, на предлог 
родитеља/старатеља. Родитељ/старатељ даје сагласност за спро-
вођење индивидуалног образовног плана. Наставник при плани-
рању свог рада у одељењу усклађује свој план са индивидуалним 
образовним планом ученика, укључујући мере и активности пред-
виђене индивидуалним образовним планом. Он се остварује доми-
нанто у оквиру заједничких активности у одељењу а у складу са 
потребама ученика.

Спровођење индивидуалних образовних планова прати про-
светни саветник.

6. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА ПРЕДМЕТА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА НАЦИОНАЛНУ МАЊИНУ

У настави предмета од значаја за националну мањину (Свет 
око нас/Природа и друштво, Музичка култура и Ликовна култу-



ра) изучавају се додатни садржаји који се односе на историјско и 
уметничко наслеђе одређене мањине. Од наставника се очекује да, 
у оквирима дефинисаног годишњег фонда часова, обраде и додат-
не садржаје, обезбеђујући остваривање циљa предмета, стандарда 
постигнућа ученика и дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, 
веома је важно планирати и реализовати наставу на тај начин да 
се садржаји из културно-историјске баштине једне мањине не по-
сматрају и обрађују изоловано, већ да се повезују и интегришу са 
осталим садржајима програма користећи сваку прилику да се деси 
учење које ће код ученика јачати њихов осећај припадности одре-
ђеној националној мањини.

7. УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Планом наставе и учења у првом циклусу основног образова-
ња и васпитања дефинисана је Пројектна настава као облик обра-
зовно-васпитног рада којим се развијају опште међупредметне 
компетенције уз употребу информационо-комуникационих техно-
логија. Усмерена је на достизање исхода који се првенствено од-
носе на логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за 
лако сналажење у свету технике, технологије и рачунарства, како у 
свакодневном животу, тако и у процесу учења. У складу је са оп-
штим исходима образовања и васпитања и у функцији је когнитив-
ног, афективног и социјалног развоја ученика.

Пројектна настава почива на савременим схватањима детета, 
наставе, учења, функције образовања и сазнавања као социјалне 
конструкције подржане кроз сарадничко деловање, коришћењем 
различитих извора информација и активности. Применом пројект-
не наставе долази до повезивања познатог и непознатог, учења по-
моћу примера, учења примењивањем, развоја процедуралних зна-
ња, коришћења информационих технологија као и комбиновања 
конвергентног (логичког) и дивергентног (стваралачког) мишље-
ња. Пројектна настава има елементе проблемске и истраживачке 
наставе али се овом врстом наставе поред централног захтева, који 
се односи на тражење решења за неки проблем, потенцирају још 
и процедуре, планирање, евалуирање, презентовање резултата, ко-
ришћење савремених технологија на правилан начин и наравно, 
тимски рад, односно процес сарадње, који је изнад самог резулта-
та у решавању проблема.

Пројектна настава је део целокупног образовно-васпитног 
рада и прати наставни процес уважавајући специфичности на-
ставних предмета трећем разреду. Ослонци планирања и органи-
зације пројектне наставе су: уважавање узраста ученика и њихове 
природне радозналости; коришћење ваншколских знања, вешти-
на и искустава ученика; укључивање свих ученика уз поштова-
ње њихових различитости; повезивање садржаја свих наставних 
предмета и употреба савремених информационо-комуникационих 
технологија. Зато ова врста наставе омогућава да наставни пред-
мети буду смислено међусобно повезани као и доведени у везу са 
свакодневним животом ученика. На тај начин се обезбеђује разу-
мевање сврхе онога што се учи, функционално повезивање знања, 
вештина и искустава и мотивација ученика. 

Пројектна настава је драгоцен начин рада јер од ученика 
захтева бројне активности, међу којима су: самостално пронала-
жење информација; способност решавања проблема; самостално 
учење; рад у групи, сарадњу; критички однос према властитом и 
туђем раду; доношење одлука; аргументовање; усвајање другачи-
јих, нових начина рада; планирање; поштовање рокова и преузи-
мање одговорности. 

С обзиром на узраст ученика трећег разреда и чињеницу да 
су се са оваквим начином рада сусрели у првом разреду, приме-
рено је да се реализују пројектни задаци где је наставник и даље 
главни организатор активности уз све више прилика у којима ће се 
самосталност ученика испољавати где год је то могуће. Наставник 
пружа подршку свим ученичким активностима у току пројекта. 
Као и у првом разреду и другом разреду, и у трећем је важно на-
ставити са култивисањем сарадње и начина на који се комуницира 
у групи што су важни циљеви пројектне наставе, jeр доприносе ја-
чању одељењске кохезије. 

Пројектну наставу треба планирати и организовати на начин 
да садржи све потребне кораке: 

– дефинисање циља и исхода који се пројектом желе постићи;
– планирање активности које одговарају теми пројекта, одно-

сно циљу пројекта, подела активности, избор материјала и метода 
рада, дефинисање места и динамике рада;

– реализацију планираних активности;
– приказ добијених резултата и продуката пројекта;
– вредновање пројекта (процена остварености дефинисаних 

циљева и исхода, указивање на успехе и тешкоће у току реализа-
ције пројекта).

При планирању наставник треба да дефинише тип пројек-
та, да одреди његов циљ, очекиване исходе, област којом се бави 
пројекат и повезаност са наставним предметима, његове садржаје, 
активности ученика, потребна средства, динамику рада по фазама 
и све што је потребно за успешно спровођење пројектне наставе. 
За трећи разред, као и за први и други, најпримеренији је и даље 
полуструктурирани тип пројекта с том разликом да наставник 
сада више укључује ученике и давање предлога и избор тема. Он 
и даље, у великој мери, дефинише методологију рада, али се оче-
кује да више укључи ученике у проналажење материјала тако што 
ће се са њима договарати о томе које материјале би ко, где и како 
могао да пронађе и обезбеди. Све садржаје треба реализовати кроз 
различито тематско повезивање у игри или функционалној актив-
ности која задовољава интересовање и потребе ученика на млађем 
школском узрасту.

Кроз пројектну наставу треба започети са развијањем основа 
дигиталне писмености. На овом узрасту, употреба ИКТ-а треба да 
буде сведена на употребу најједноставнијих алата и упознавање са 
коришћењем интернета. На крају трећег разреда ученик би треба-
ло да буде у стању да:

– правилно седи при раду за рачунаром;
– зна да наведе могуће последице на здравље услед непра-

вилног коришћења дигиталних уређаја;
– правилно укључи рачунар, покрене програм за цртање, ко-

ристи одговарајуће алатке овог програма, сачува свој цртеж и ис-
кључи рачунар;

– покрене програм за рад са текстом, унесе краћи текст и са-
чува документ на рачунару;

– користи интернет за учење и проналажење информација уз 
помоћ наставника;

– предложи редослед активности у односу на постављени 
пројектни задатак.

Један од важних исхода реализације пројекта јесте оспосо-
бљавање ученика да добијене продукте учине видљивим и пред-
ставе их другима. Бројни су начини да се то постигне (предста-
ве, изложбе, кратки филм, текст у новинама, наступ на локалној 
телевизији, представљање за родитеље...), а њихов квалитет није 
приоритет.

Ученике треба стављати у ситуације да одређују редослед ак-
тивности у решавању одређених пројектних задатака, што, осим 
развијања самосталности, представља увод у алгоритамски начин 
размишљања. На пример: редослед активности чији ће продукт 
бити плакат са знаменитим личностима краја; редослед активно-
сти у прављењу кућице за птице; у изради школског часописа итд.

Пројектна настава јесте захтевнији облик рада који подразу-
мева добру припрему наставника. Планом је предвиђено да се ре-
ализује са једним часом недељно али сам наставник ће проценити 
каква динамика рада највише одговара могућностима ученика и 
фази у којој је пројекат. То значи да, уколико је потребно, Пројект-
на настава се може организовати и на другачији начин (на пример 
као двочас сваке друге недеље). 

Родитељи треба да буду упознати са сврхом пројектне на-
ставе и њеним најважнијим исходима. Они треба да подрже само-
сталне активности своје деце, или њихов заједнички рад са другом 
децом, као и да разумеју зашто је важно да не преузимају њихове 
задатке у жељи да имају боље продукте.



8. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 

Школа је у обавези да својим Школским програмом и Годи-
шњим планом рада предвиди различите активности у складу са 
својим ресурсима и просторним могућностима. Поред организа-
ције излета, посета изложбама и сарадње са локалном самоупра-
вом, ученицима треба понудити већи број друштвених, техничких, 
хуманитарних, спортских и културних активности. Те активности 
могу се реализовати по програму које је сама школа развила, али 
могу се користити и програми који су претходно донети као из-
борни (нпр. чувари природе, рука у тесту, народна традиција). 
Сврха ових активности је подршка прилагођавању ученика трећег 
разреда на школску средину и заједницу, као и задовољавање/про-
ширивање њихових интересовања, дружење са вршњацима кроз 
заједничко делање, исказивање способности, осамостаљивање, 
развој неких вештина и друго. Активности треба тако организова-
ти да ученици имају што више могућности за активно учешће, за 
креативно испољавање, за интеракцију са другим ученицима, ко-
ришћење различитих извора информација и савремених техноло-
гија. Резултате рада ученика у оквиру слободних активности треба 
учинити видљивим јер се на тај начин обезбеђује мотивација и за-
довољство учесника активности. Бројни су начини на које је могу-
ће то остварити, као на пример: организовање представа, изложби, 
базара, објављивање на сајту школе, кроз смотре стваралаштва, 
спортске сусрете и друго.

За ученике овог узраста важно је да родитељи буду упознати 
са активностима које школа нуди и помогну да њихова деца изабе-
ру оне које им највише одговарају. 

ХОР

Певање у хору је непроцењива вештина у којој ученици ужи-
вају од најранијег узраста. Свака основна школа је у обавези да 
организује рад хорова. У зависности од броја ученика и њихових 
певачких способности, могу се формирати разредни хор и/или хор 
млађих, то јест старијих разреда основне школе. 

Рад са хором представља сложенији вид васпитно-образовног 
рада наставника. Рачуна се као саставни део обавезне наставе, а 
вреднује се као педагошка норма наставника у оквиру обавезне 
двадесеточасовне норме са по три часа недељно, односно по 108 
часова годишње.

Часови хора се изводе континуирано од почетка до краја 
школске године и као редовна настава улазе у фонд часова настав-
ника музичке културе.

Образовни циљ обухвата развијање музичког укуса, стваралач-
ких способности, спонтаног изражавања, музичког слуха и ритма, 
развијање гласовних могућности и учвршћивање интонације, спо-
собност за фино нијансирање и изражајно певање применом еле-
мената музичке изражајности (темпо, динамика...). Развија се дечји 
глас, правилно држање, дисање, интонација, изговор и артикулација.

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти 
кoлeктиву – тимски рад, развијање тoлeрaнциje, дисциплине, 
пoштoвaњa рaзличитoсти и прaвилa пoнaшaњa, рaзвиjaњe oд-
гoвoрнoсти, стицање самопоуздања, савладавање треме и пружање 
помоћи у смислу вршњачког учења и сарадње. Упознавање разно-
врсних дела домаћих и страних аутора доприноси развоју опште 
културе, међусобном разумевању, уважавању и поштовању.

Утицај музике на здравље (психолошки, социолошки, емо-
ционални развој) је веома значајан. Певање у хору у великој мери 
доприноси смањењу стреса и агресивности. Ученици који певају 
у хору показују боље резултате у учењу и социјалним вештинама. 
Уједно, певање у хору подстиче и доживотну љубав према музици. 

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела дома-
ћих и страних аутора разних епоха, као и народне, пригодне, пе-
сме савремених дечјих композитора и композиције са фестивала 
дечјег стваралаштва. У току школске године потребно је са хором 
извести најмање десет једногласних и двогласних композиција, 
acappella или уз инструменталну пратњу. При избору песама на-
ставник треба да пође од узраста ученика, процене гласовних мо-
гућности и примереног литерарног садржаја. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Наставник формира хор на основу провере слуха и гласовних 
могућности ученика, дикције и осећаја за ритам. Код сваког уче-
ника треба да пронађе његов природни певачки регистар и опсег. 
На тај начин ће их поделити на певачке гласове (први и други, од-
носно горњи и доњи) за извођење двогласних композиција.

На часовима хора, наставник треба да укаже на важност др-
жања тела, дисања и правилног изговора гласова. Услов правилног 
дисања је правилно држање тела. Крајњи циљ је природно и син-
хронизовано певање и уједначен звук хора.

Вежбе дисања су важне за загревање гласница, отварање ди-
сајних путева и опуштање грла. Практикују се пре вежби певања и 
значајне су за регулисање даха у току певања. 

Вежбе распевавања доприносе квалитету певања и преци-
зном интонирању, чак и у почетним фазама. Како је певање тех-
ничка вештина, распевавање може помоћи развоју дечијих гласо-
ва. Наставник треба да буде креативан и користити вокализе које 
ће бити забавне деци, јер основни циљ је да заволе певање. Вежбе 
дисања и распевавања морају бити стално заступљене. 

Обрада песме: 
– Обратити пажњу на избор песме имајући у виду могућно-

сти ученика. Код обраде нове песме најпре се приступа анализи 
текста. Наставник треба да инсистира на доброј дикцији која под-
разумева јасан и разговетан изговор текста, односно самогласника 
и сугласника, али и на правилном акцентовању речи. За вежбање 
дикције препоручује се и певање слогова или одговарајућег текста 
на истој тонској висини. 

– Усвајање мелодије се одвија у фрагментима. Уколико је ком-
позиција двогласна, ова фаза припреме захтева одвојене пробе по 
гласовима, све док свака група не буде интонативно сигурна. Пра-
вилном интонирању могу помоћи и визуелни знакови, на које уче-
ници одлично реагују. На пример, покретима руку нагоре и надоле 
можемо давати знак деци да се мелодија креће навише или наниже. 

– На заједничкој проби хора, након усвајања песме/компози-
ције у целини треба обратити пажњу на динамику и агогику. 

Ученици треба да усвоје правило међусобног слушања, на-
рочито код унисоног певања. Уколико не чују ученика поред себе, 
значи да певају прегласно. Уколико се уз певање изводи и корео-
графија, покрете треба увежбати пре текста. 

Од прве пробе хора ученике треба упутити на правила пона-
шања: нема причања у току извођења, жвакања жвака, треба да сто-
је право (мада их не можемо спречити да се врпоље). Ако ученици 
правила усвоје на пробама, лакше ће их поштовати на концертима. 
Незаобилазни су и детаљи везани за одабир гардеробе за наступе, 
уласка на сцену, распореда стајања, поклањања, изласка са сцене.

Обрађене композиције треба изводити на редовним школ-
ским активностима (Дан школе, Свечана прослава поводом обеле-
жавања школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), култур-
ним манифестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и 
такмичењима хорова.

ИЗБОР КОМПОЗИЦИЈА ЗА ПЕВАЊЕ У ХОРУ У ТРЕЋЕМ 
РАЗРЕДУ

Химне

Државна химна
Химна Светом Сави
Химна школе

Дечје песме

Миња Субота, Од школе и књиге
Бранко Милићевић, Ласте
Коста Бабић, За свако чудо
Коста Бабић, Коњски реп
Коста Бабић, Врабац
Мирко Шоуц, Јесен
Александар Кораћ, Ал’ је леп овај свет
Миодраг Илић Бели, Јануарске звезде
Петар Озгијан, Свитац
Милан Ђурђевић, Анђели певају



Леонтина Вукомановић, Свети Саво, мудра главо
Станко Коруновић, Пролећна песма
Перпетум Џезиле, Киша
Хор Колибри, Љубав је то
В. Стојанов, Јесењска песма
Вера Миланковић, Српска ћирилица
Вера Миланковић, Добар дан
Драгана Михајловић Бокан, Пастир Хиландара
Хор Врапчићи, Ти и ја
Драгана Михајловић Бокан, Деци света

Народне песме

Киша пада
Кажи мени ђаче, учениче
Ој, Бадњаче, Бадњаче
Божићна песма 
Седи Ћира на врх сламе 
Ко удара тако позно
Маријо славна

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

У свакој основној школи има ученика чије интересовање и 
љубав за музику не може да се задовољи само оним што им пружа 
редовна настава. За такве ученике могу да се организују слободне 
активности у оквиру музичке и фолклорне секције. 

У зависности од афинитета, креативних способности или из-
вођачких могућности ученика рад се може организовати кроз сле-
деће активности: 

– солистичко певање;
– групе певача (дуети, терцети...);
– „Мали композитор” (експериментисање са инструментима 

и звуцима, звучно осликавање и ритмичка пратња уз стихове, при-
че, бројалице, песме и музичке игре, компоновање мелодије...);

– „Мала школа инструмента” (металофон, блок флаута, мело-
дика, Veehharfe/Melodylapharp, ручни звончићи, бумвекери...);

– оркестар (Орфов инструментаријум, разноврсни инстру-
менти...);

– музичко-креативне радионице (прављење музичких инстру-
мената, илустрације везане за наставу музичке културе и школске 
музичке догађаје...);

– ритмичке радионице (осмишљавање малих музичких игара 
уз покрет, модерни и традиционални плес, ритмичке игре, игре ча-
шама, штаповима, „битбокс” – вокалне перкусије...);

– посете концертима у школи и ван ње (концерти ученика му-
зичких школа, пријатеља школе, концерти у организацији Музичке 
омладине или неког другог удружења, концерти еминентних умет-
ника, мјузикли, пројекције музичких филмова...);

– музички уредник (одабир одговарајућег музичког материја-
ла према датом садржају).

Програм рада треба прилагодити могућностима сваког уче-
ника или групе.



naziva praznika, običaja, predmeta, odgovori na pitanja, a učenicima se pruža mogućnost da svoje znanje pokažu putom zadataka zaokruživanjom 
odgovara, povezivanjom, pricrtavanjom, dopisivanjom.

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

А tantárgy neve Magyar nyelv – anyanyelv a nemzeti kultúra elemeivel
Cél A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának célja, hogy a szerb nyelvű tagozatra járó magyar anyanyelvű tanulók elsajátítsák a magyar nyelv alapvető 

nyelvhasználati szabályait, és megfelelő módon tudják magukat kifejezni szóban, tudatosuljon bennük az anyanyelv fontossága a nemzeti identitás megőrzése 
szempontjából.

Osztály harmadik
Évi óraszám 72 óra 

KIMENET
A tanév végére a tanuló: RÉSZTERÜLET/TÉMA TARTALOM

− Megérti az elolvasott, kimondott mondatokat;
− alapszinten képes verbális kommunikációra;
− meg tudja nevezni a szöveg szereplőit, a cselekmény helyét és idejét;
− rövid szóbeli üzenetet fogalmaz meg, megfelelő szavakkal;
− képes rövidebb szövegek alkotására;
− kívülről/fejből mond rövid népköltészeti alkotást, drámai szöveget, 
gyermekverset;
− képes egyszerű beszédszituációk eljátszására;
− a felolvasott rövid szöveggel kapcsolatban tud a feltett kérdésekre válaszolni 
(elmesélni a szöveg tartalmát).

NYELVI 
KULTÚRA Beszéd

Szókincsfejlesztő és mondatalkotási gyakorlatok.
Irányított és szabadon folytatott beszélgetés (párbeszéd). 
Az életkornak megfelelő rövid mesék, történetek. Vázlat.
Nyelvi játékok.
Beszélgetések, szituációs játékok.
Élménybeszámoló, egy szöveg tartalmának elmesélése.
Dráma-és dramatizált szövegek, színpadi improvizációk.
Jelenetek előadása és bábozás.
Szituációs játék.
Hibás szórendű mondatok javítása.
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
Önellenőrzés, közös javítás.

− Figyelmesen hallgatja beszédpartnerét, és nem szakítja félbe;
− meghallgatja, megérti és értelmezi az üzenetet;
− megérti a felolvasott, rövid ismeretterjesztő szöveget;
− átéli az irodalmi szöveget a bemutató olvasás során. Befogadás

Valós vagy szimulált helyzetek. 
Szóbeli közlés befogadása.
Felolvasott szöveg befogadása.
Utasítás, szóbeli üzenet.
A másokra figyelést fejlesztő játékok.
Ismeretterjesztő szöveg bemutatása.
Irodalmi szöveg bemutatása.

− Elsajátította a magyar ábécé betűit;
− eszközhasználat szintjén tud nyomtatott és írott betűkkel írni;
− képes a mondatok helyes megszerkesztésére és a tartalmilag összetartozó 
mondatok összekapcsolására;
− tud rövid üzeneteket írni;
− ügyel a szórendre, a különböző mondatfajták helyes használatára;
− le tudja írni a rövid szöveg tartalmát kérdések segítségével vagy azok nélkül;
− összefüggő mondatokat ír, és betartja az időrendi sorrendet;
− 4-6 mondatos elbeszélő fogalmazást ír közös vagy egyéni élmény alapján;
− közös terv alapján adott témáról, tárgyról, növényről, állatról írásban 
összefüggő mondatokat alkot;
− kerüli a szóismétlést;
− az új szavakat megfelelő módon építi be szókincsébe;
− képes saját szövegének javítására.

Írás

Másolás, tollbamondás, közös fogalmazás lejegyzése.
Hibás szórendű mondat javítása.
Gondolattérkép készítése és alkalmazása.
Vázlatkészítés.
A mondatfajták kommunikációs szerepe.
Iskolai és házi olvasmány.
Kép, képsor, megadott szavak.
Hiányos vázlat kiegészítése. 
Tartalmilag összefüggő mondatok írása.
A cím és a tartalom kapcsolata.
Szerkezeti egységek.
Iskolai és házi olvasmány.
Megfigyelés, anyaggyűjtés.
Vázlat, vázlatkészítés, címadás.
Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak gyűjtése.
Szólások, szóláshasonlatok jelentése.
Önellenőrzés, javítás.

− Felismeri a verset, az elbeszélést és a mesét (tanmese és tündérmese);
− meghatározza a szöveg témáját;
− meghatározza a szöveg számára kevésbé érthető tartalmi elemeit;
− meghatározza a szöveg cselekményét, annak idejét és helyét;
− elsajátítja a hangos és néma olvasás technikáját;
− felismeri a szereplőket, és meg tudja különböztetni őket a pozitív és negatív 
tulajdonságaik alapján;
− képes rövid szöveget értelmezni;
− felismeri a rímet.

IRODALOM

Választható és adaptálható
ISKOLAI OLVASMÁNYOK
Költészet:
− Petőfi Sándor: Füstbement terv
− József Attila: Altató
− Weöres Sándor: Szán megy el az ablakod alatt
− Devecseri Gábor: Tavaszhívogató
− Szabó Lőrinc: Esik a hó
− Nagy László: Dióverés

Próza:
− Mikszáth Kálmán: Madárfészek
− A kőleves (népmese)
− La Fontaine: A nyúl meg a teknős
− A kígyóbőr (vajdasági magyar népmese)
− Az égig érő paszuly (népmese)
− Mit gondolt Kinizsi Pál a maga fejéről? (monda)
− Gyurkovics Tibor: Rád nem lehet számítani
− Adaptált szövegek

Népköltészeti alkotások:

Közmondások, szólások, népi mondókák és gyermekjátékok, 
találós kérdések, sorolók és ünnepköszöntők.

Drámai szövegek: 
drámai szövegek gyermeklapokból

Tudományos és ismeretterjesztő szövegek
A magyar nemzeti kultúra elemeivel kapcsolatos szövegek.
Válogatás a gyermekenciklopédiák és a gyermeklapok 
szövegeiből.



Irodalomelméleti fogalmak:
− vers (versszak, verssor); 
− mese (tündérmese, állatmese); 
− párbeszéd, dráma; 
− a cselekmény; helye és ideje;
− a mű szereplője – külső és belső tulajdonságai és cselekedetei.

− Felismeri, megkülönbözteti és alkalmazza a kijelentő, a kérdő és a felszólító 
mondatokat a beszédben és az írásban;
− helyesen használja a megtanult rokon értelmű szavakat és az ellentétes 
jelentésű szavakat; 
− odafigyel a helyes szórendre;
− megkülönbözteti a különféle időben végbemenő cselekvéseket, történéseket;
− a mondatvégi írásjeleket helyesen használja az egyszerű mondatok végén;
−  helyesen használja az igeidőket beszédben és írásban;
− felismeri a köznevet és a tulajdonnevet, és helyesen írja le őket;
− képes többes számú főneveket alkotni;
− alkalmazni tudja a melléknevet a nyelvhasználatban;
− megérti a névmások (személyes, mutató, kérdő) alkalmazását a beszédben 
és a szövegben;
− A hosszú magánhangzókat és mássalhangzókat helyesen használja írásban.
− a j hangot biztonságosan jelöli a tanult szófajok körében.

NYELVTAN

Csoportmunka, nyelvi játékok alkalmazása.
A szerb nyelv hangrendszerétől eltérő magyar hangok ejtésének 
gyakorlása.
Mondókák, versek hangosan történő felolvasása. A hosszú 
magánhangzók és mássalhangzók minél pontosabb kiejtésének 
begyakorlása.
Beszélgetés.
Párbeszéd folytatása játék keretében, illetve ismert szöveggel 
kapcsolatban. 
Képek alapján történet elmondása. Olvasmány alapján történet 
elmondása és leírása.
Nyelvhelyességi gyakorlatok.
Saját élmény, tapasztalat, vélemény megfogalmazása szóban.
Hibás szövegek javítása.
Üzenet írása.
Saját élmény megfogalmazása, leírása.
Helyesírási gyakorlatok.

Kulcsszavak: nyelvi kultúra, irodalom, szövegértés, nyelvismeret, alapvető kommunikációs készség és nyelvhelyesség.
Korreláció: zenekultúra, képzőművészeti kultúra, szerb mint anyanyelv, természet és társadalom.

DIDAKTIKAI-MÓDSZERTANI UTASÍTÁS

A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának és tanulásának tantervi alapját a kimenet elemei, a tanulási folyamat, valamint a tanulói ered-
mények képezik. A kimenet magában foglalja a rendszerbe épített tudás, a készségek, álláspontok és értékek leírását, amelyeket a tanuló gyarapít, 
fejleszt és elmélyít a tantárgyi részterületek révén.

I. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS TERVEZÉSE

A tanítás és a tanulás tervezése felöleli az éves és az operatív tervek elkészítését, valamint az órára, napra/hétre való előkészületeket. Az éves 
tervet Gantt-diagram formájában kell elkészíteni, amely összhangban van az iskolanaptárral és az évi óraszámmal, valamint havi felbontásban tar-
talmazza az óraszámot részterületenként. 

A magyar nyelv – anyanyelvápolás tanításának és tanulásának programstruktúrája az általános iskola második osztályában a következő há-
rom részterületet foglalja magába: nyelvi kultúra, irodalom és nyelv. Az ajánlott óraszám részterületenként: nyelvi kultúra – 30 óra, irodalom – 30 
óra és nyelvtan – 12. Az ajánlott óraszám tájékoztató jellegű, mivel a tanítási részterületek összefüggnek egymással, és azokat nem lehet egymás-
tól izoláltan tanítani. 

Az éves tervvel összhangban ki kell alakítani az iskolai olvasmányok szövegeinek jegyzékét, havonkénti lebontásban. A szövegek ilyen mó-
don történő felosztása, mint eddig is, a szövegek bizonyos kritérium szerinti csoportosításán és összekapcsolásán alapul – az irodalmi mű jellege 
és szerepe; szövegfajta; a szöveg célja: szövegértés/elmesélés/értelmezés; évszakok; jelentős dátumok és ünnepek; a tanulói közösség; a tartalmak 
és a kimenetek tantárgyi és tantárgyközi kapcsolata; tantárgyközi kompetenciák stb. Vagyis a szövegek korrelációját azok rokon tematikai-moti-
vációs egységekbe való besorolása teszi lehetővé. A szövegrokonságon alapuló funkcionális összekapcsolás lehetséges példái (semmiképpen sem 
egyetlen): 

− szeretet: Petőfi Sándor: Füstbement terv, József Attila: Altató, Mikszáth Kálmán: Madárfészek stb.; 
− mesevilág: A kőleves (népmese), La Fontaine: A nyúl meg a teknős, A kígyóbőr (vajdasági magyar népmese), Az égig érő paszuly (népme-

se) stb.
− évszakok: Weöres Sándor: Szán megy el az ablakod alatt, Szabó Lőrinc: Esik a hó.
Az operatív terv az operacionizált kimeneteket, a definiált tanítási egységeket, a tantárgyközi kapcsolatokat (korrelációt), a megvalósítást, az 

értékelést, valamint (a tanító által lényegesnek tartott) egyéb elemeket tartalmazza. Az éves és az operatív terveket az iskolanaptárral és az iskolai 
élettel összhangban kell elkészíteni. Az óravázlatnak tartalmaznia kell az óra célját, a kimeneteket, a tanulói és a tanári tevékenységet/aktivitást, a 
megvalósított kimenet ellenőrzési módját (a visszacsatolást), a kiválasztott tanítási módszereket, eljárásokat és a tanulási stratégiákat.  

II. A TANÍTÁS ÉS A TANULÁS MEGVALÓSÍTÁSA

A nyelvi kifejezőkészség közvetlen kapcsolatban áll az egyén megismerő képességének a fejlődésével általában. A nyelvtanulás, a nyelv 
szerkezetének és szerepének megismerése sokkal eredményesebb, ha a tanító/tanár a nyelvet a kommunikáció szolgálatába állított természetes 
eszköznek fogja fel, mintha a nyelvi szabályokat elszigetelten, kontextusok nélkül tanítaná. Alapvető feladat az értelmes, kifejező beszédtechnika, 
a beszédmegértés és a nyelvi kommunikáció alakítása, a tanulók nyelvi tudásának továbbfejlesztése, melynek során lényeges a magyar nemzeti 
kultúra elemeinek megismerése.

A tanítási részterületek összefüggnek egymással, és nem lehet őket egymástól elkülönítve tanítaní. 

NYELVI KULTÚRA (SZÓBELI KIFEJEZŐKÉSZSÉG)

A második osztályban alapvető beszéd-, valamint a beszédhallás fejlesztés a részterületnek a készségszintűvé mélyítésén volt a hangsúly. To-
vábbra is a nyelvi kultúra részterületének céljai az egyéb részterületekkel összhangban, vagy önálló tanegységek keretében valósulnak meg. A má-
sodik osztályban figyelmet fordítottunk a szóbeli kifejezőkészség permanens fejlesztésére. Az alapozás lényege az volt, hogy a tanulók viszonylag 
fejlett beszédalap birtokába jussanak. Ezért beszédüket a szó, a mondat és a szöveg szintjén egyaránt fejlesztettük, és a fejlesztés folyamatában 
nemcsak a nyelvi kultúra részterületeit használjuk ki, hanem a szövegelemzés és a nyelvhelyesség nyújtotta lehetőségeket is. 

A beszédfejlesztés alapozását szolgáló (szó-, illetve mondatszintű) tevékenységformák közül kiemelünk néhányat: közös szógyűjtés adott 
szempontok szerint, szavak csoportosítása, rokon értelmű szavak felismerése adott szóhalmazból, szópárok alkotása, mondatalkotás képek segít-



ségével, megadott szavakkal, kifejezésekkel, hiányos mondatok kiegészítése, kérdések alapján válasz megfogalmazása. A szövegszintű beszéd-
fejlesztés történhet kép/képsor alapján. A szóbeli megnyilvánulás része a versmondás és a drámarészletekben való hangos szereplés is. Fontos 
szerepet játszanak ebben a párbeszéddel kapcsolatos feladatok (párbeszéd alkotása adott szöveg dramatizálásával, adott téma alapján, megjelölt 
téma alapján megadott mondatok felhasználásával vagy szereplők megadásával). 

A tanulók beszédkultúráját játékos aktivitásokkal is fejleszthetjük: nyelvi játékkal, játékos beszélgetéssel (pl. beszélgetés egy meseszereplő-
vel), szituációs gyakorlatokkal (pl. beszélgetés az üzletben, a piacon, a szünetben, az iskolaudvaron) stb. 

A befogadás (beszédhallás), a kommunikációs partner meghallgatása a kommunikáció lényeges eleme. A tanulókat arra utasítjuk, hogy az 
irányított és a szabadon folytatott beszélgetések során, de a valós szituációkban is, figyelmesen és kulturált módon hallgassák meg társukat. Az 
oktatási kontextusban (utasítások, szóbeli üzenetek közvetítésekor) a tanulók figyelemmel hallgatják mások beszédét, majd megfelelő módon re-
agálnak az elhangzott üzenetre, azaz a felnőttektől és a társaktól hallott szóbeli utasítás és kérés alapján cselekszenek. A szimulált helyzetben és a 
másokra figyelést fejlesztő játékokban, ismeretterjesztő és irodalmi szöveg bemutatásakor is figyelmesen meghallgatják az elhangzottakat. A valós 
beszélgetésben, a megfelelő szituációkban mind a tanító, mind a társak beszédét is figyelemmel kell kísérniük.

A nyelv gazdag szókészletéből való tudatos válogatás nem képzelhető el a tanulók szókincsének állandó bővítése nélkül. Ezért figyeltetjük 
meg az olvasmányok stíluseszközeit, nyelvi fordulatait, tanítjuk meg az új szavakat, kifejezéseket. 

Az írás harmadik osztályban, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése mellett immár összetettebb írásbeli kifejezőkészségi formát, azaz a fogal-
mazásírást is megtanítjuk a tanulókkal. 

Javasoljuk az írás folyamatközpontú megközelítésére épülő fogalmazástanítást. A folyamatközpontú megközelítésére épülő fogalmazásta-
nítás során a szöveg az írás folyamatának különböző fázisaiban alakul ki. Ezek: a tervezés, a piszkozat megírása, az átdolgozás és a bemutatás. A 
tanító feladata, hogy végigvezesse a diákokat ezeken a fázisokon, és ösztönzze a szöveg többszöri felülvizsgálatát és átdolgozását. A fogalmazás 
még eredményesebbé válik, ha a tanító lehetővé teszi, hogy a diákok megmutassák egymásnak az írásukat, beszélgessenek róla.

A harmadik osztályban a tanulók elbeszélő fogalmazást készítenek az olvasmány tartalmáról, képsor, kép, átélt közös vagy egyéni élmény 
alapján (kirándulás, színházlátogatás, tárlatmegtekintés stb.). A fogalmazás tanítása összefügg a szövegelemzéssel, ezért a szövegfeldolgozó órá-
kon nagy gondot kell fordítani az elbeszélések, mesék, mondák szerkezeti elemzésére (mondatkapcsolás, hármas tagolás). A tanulók a szerkezeti 
egységek elsajátítása során különböző feladatokat végeznek, amelyek a szöveg befejezésének megváltoztatására, a szöveg folytatására és kiegészí-
tésére vonatkoznak.

Módszertani szempontból indokoltabb előbb az események időrendbe állításával foglalkozni. Minden esetben fel kell hívni a tanulók figyel-
mét arra, hogy a jó cím valamit előre közöl a szöveg tartalmából, utal a mondanivaló lényegére, esetleg a szereplőkre, a helyszínre vagy az ese-
mény idejére. Meg kell tanulniuk, hogy a tartalomnak és a címnek összhangaban kell lenniük, azaz a fogalmazásnak a címről kell szólnia.

A fogalmazástanítás fontos eleme a vázlatkészítés. Kezdetben közösen készített vázlat alapján fogalmaznak a tanulók. 
A fogalmazás-előkészítés szakaszában nyelvi gyakorlatokkal fejlesztjük a tanulók szóhasználatát (rokon értelmű és ellentétes jelentésű sza-

vak gyűjtése, a szavak hangulatának tisztázása, szóláshasonlatok, szólások, közmondások jelentésének megbeszélése). 
A fogalmazástanítás igen fontos feladata, hogy rászoktassuk a tanulókat az önellenőrzésre. 
Az írásbeli munkákat rendszeresen kell ellenőrizni, javítani, javíttatni és értékelni. 
A házi feladatok száma fogalmazásból a tanév folyamán legalább 3-4 legyen, melyeket a következő órán elemzünk és javítunk.
A harmadik osztály végére a tanulók kifejezőkészségének olyan szintre kell jutnia, amely alapja lesz az írásbeli kifejezőképesség fejlesztésé-

nek a negyedik osztályban.

IRODALOM

Az irodalomra vonatkozóan az ajánlott szövegeket a tanulók a tanév folyamán fogadják be (a tanító/tanár felolvasása alapján), szem előtt 
tartva a magyar tagozatos harmadik osztályosok számára készült tankönyvet/tankönyveket is. A tanító/tanár a gyerekek egyéni sajátosságainak és 
a közösség lehetőségeinek megfelelően tervez, és választja meg a felsorolt iskolai olvasmányok közül a megfelelőket.

A tanító az iskolában különböző szövegtípusokkal ismerteti meg a tanulókat, amelyeket meg is értenek, de megértik az enciklopédiák és a 
gyermeklapok szövegeit is. Észre tudják venni az eseményt, a cselekvésmozzanatokat, az időbeli és térbeli viszonyokat. 

A tanterv egyszerű, rövid, néha adaptált, a tanulók számára érthető szövegeket lát elő, melyeket önállóan olvasnak, így könnyen felfedezhe-
tik a szövegekben az események időrendi sorrendjét, meghatározzák az esemény helyét és idejét. A tanulónak meg kell különböztetnie a verset a 
mesétől, valamint fel kell ismernie a tündérmesét és az állatmesét.

Szoktatni kell a tanulókat arra, hogy megtalálják a számukra ismeretlen szavakat, megkérdezzék a tanítótól azok jelentését, hogy minél pon-
tosabban megértsék a szöveg értelmét. A tanító kérdéseket tesz fel (ki?, mi?, hol?, mikor?, miért?) a felolvasott szöveg tartalmával kapcsolatosan. 
A tanulók meghatározzák a cselekmény helyét és idejét. A mű szereplőinek külső és belső tulajdonságait felsorolják. Válaszaikat egyéni képessé-
geiknek megfelelően adják meg: mondatok, összefüggő mondatok vagy rövid szöveg formájában.

A verseket szavalják, a gyermekek számára írt drámaszövegek feldolgozásakor a tanulók számos kreatív tevékenységre motiváltak, amelyek 
a mű hatására keletkeznek (színpadi előadás, drámajáték, bábjáték, gyermekszínházi előadások, dramatizált részletek megbeszélése). 

Első osztálytól a tantervi tartalmak azt sugallják, hogy az irodalomelméleti fogalmakat fokozatosan sajátítsák el. A tanítónak javasoljuk, 
hogy folyamatosan új szavakkal gyarapítsák a tanulók szókincsét. Az irodalmi fogalmak elsajátítása nem azt jelenti, hogy a gyerekek a definíció-
kat megtanulják, hanem megértik a fogalmak leíró magyarázatát, az irodalmi szövegben betöltött szerepüket. 

A nyelvi kultúra keretében, valamint az irodalmi szövegek feldolgozásánál is fejleszteni kell a szövegértés képességét. A tanító a tanév folya-
mán rendszeresen mond el rövid történetet (képpel vagy képsorral szemlélteve), mesét, amelyet a gyerekek hallás alapján befogadnak, beszélget-
nek róla. Az aktív hallgatás során a tanulók képesek lesznek az irodalmi, az ismeretterjesztő és más típusú szövegek befogadására. 

NYELVTAN

A tanuló a tanító irányításával összehasonlítja a magyar nyelv hangjait, és azokat helyesen ejti ki. Képek és indukciós szövegek kapcsán 
mondatokat és kérdéseket fogalmaz meg, majd egyszerű mondatokkal történetet mesél el. Beszédben és írásban megkülönbözteti és alkalmazza a 
beszélő szándéka szerint a kijelentő, a kérdő és a felszólító mondatokat. 

Megadott szavakból mondatokat alkot, a szórendre figyel, annak jelentőségét felismeri. Szavakat gyűjt adott témával kapcsolatban. A mon-
datvégi írásjeleket helyesen használja. Ezen kívül a jelen, a múlt és a jövő idő, valamint a többes számú főnevek is megjelennek megfogalmazása-
iban. Nyelvhasználatában alkalmazni tudja a mellékneveket.



E MEDIJSKO KULTURA

− Pindžaren xarne filmoske paramiča, kamen te dikhen len, thaj 
džanen te phenen so dikhle.
− Džanen so si e TV emisije thaj keren svato so kamen te 
dikhen.
− Kamen te dikhen o crtano filmo thaj džanen te mothon so 
dikhle.
− Pindžaren so šaj te dikhas ando filmo (pinta, alav, bašalipe, 
rang, ašundipe). 

Importantne alava: gili, paramiča, garadine alava, selikane alava, tradicija, lavorra, pašnavna, prepozicie, e televizija.

SAINĆARIPE PROGRAMOSKO

Kana sikljona čhavorrenca o predmeto: Rromani čhib e kotorenca pale nacionalno kultura trubun te len sama pe fundoske pedagogikane 
gindurja kaj si o sikamno ande sikavimakso centro, godolastar sikljarno trubul te pindžarel thaj te dikhel so šaj te sikljol o čhavorro thaj te khajda 
arakhel o metodo sar trubul te sikljol lesa, thaj te šaj so majbut sikljol neve sikavimaske kotora. Ande sikavipe trubul te so majlačhe prezentuil li-
laripa save sikamne bi pharimasa sićona. Gadava trubula lenge pale majdur sikljope, te barjaren o džanglipe pale rromani čhib thaj e kultura. Paše 
fundoske metode, ande sikavipe trubun te avel tumen vi: 

– e metoda drabarimaski 
– e metoda vorbaki – vorbaki metoda 
– e metoda haljarimaski (monološko metoda) 
– e metoda praktikane bućako – džanglipako-rodipaski metoda andar e čhibake kotora, e dijalektologija, prozodia, rromane dijakturja, kidipe 

averčhande tradicijake lilaripasa, buti nevetehnologijasa. Trubun te ande buti čhavorrenca si tumen averčhande kotora bućake sar kaj si: buti jekhe 
čhavoresa, buti liduj čhavorrenca, buti ketane čhavorrenca, – sikljope trujal averčhandekhelimata sar kaj i e kvizurja, mothovipa andar o muj thaj 
aver sar te alava save but drom phenen pes sikljon. Pučipa thaj boldo svato-pučipe khajda te vazden o krlo. E vežbe –pučas, das boldo svato kaj naj 
vareso numaj te si vareso, ande xarni thaj lungo forma, e intonacija pučimaski thajboldo alav e intonacijasa. Vakeripe – pale kova so sas amenge, 
so ašundam, dikhlam. Mothovipe – pale trujalipe thaj e manuša (kon, so, kana, sar, kaj), mothovipe pherde alavenca. Dijalogo – maškar sikamne 
pale vareso so džanen, so sas lenge ketane. Vakeripe – xarne paramiča, e basne, kova so xaćarde. Fundosko svato pale rromane garadine alava, 
djilabipe gilengo. E konstrukcija pale vorbaki komunikacija. Len sama te orta mothon e grafemenge krla, alava, e intonacija rindo alavengo, aver 
alava save si čhutine ande romani čhib. Barjaripe alavengo, alava pale manuša thaj šeja ande prezento, perfekto thaj futuro. 

Sikavipe rromane čhibako e kotorenca pale nacionalno kultura del fundoske džanglipa andar e čhib, lilaripe thaj nacinalno kultura. 
Ko sikamno trubus te džungadon kamipe te drabaren, ramon, kiden rromane alava, te pindžaren, sikljon thaj afirmišin rromani kultura, tra-

dicija thaj rromano trajo. Sikljope si lačhardokhajda te pindžaren, len sama, thaj te afirmišin rromani kultura, sikljon stanadardno rromani čhib te 
keren svato thaj te ramon, te barjaren rromani čhib thaj rromano alavari, te pindžaren sikamnes e rromane tradicijasa thaj historijasa.

I. PLANO PALE SIKLJOPE

Plano sikavimasko boldino si po ishodo. Sikljope si pe than so sikljol pes, boldino po ishodo sikljavimasko savo mothol amenge so e čha-
vorra sikljona po agor školako. Godolastar avela ando maškar sikljavimasko o sikamno, a na kova so sikljol. E sikljarne korkoro, numaj vi sikam-
nenca losarena kova so sikljona, a so si ramosardo ando plano, numaj kova so džanen majlačhe, so kerde majbut drom, sar sikljona čhavorrenca, 
andar soske lila lenge sikamne po agor školako avena dži ke ishodurja. E sikamne rodena thaj sikljona neve džanglipa. Godova metodo del šaipe 
te sikljope avel so majlačhe čhavorrenge. 

Neve vinajipake-sikavimaske procesurja pindžarde si pe godova kaj si bolde ko sikamno.  Kana keras o plano sikavimasko šaj te avel men 
lačho ishodo. Lačhipe savo si men katar ishodurja ande fundosko sikavipe si majbut, dikhas so den sikamnenge thaj sikljarnenge. E sikamne ažu-
tin te haćaren so kamel pes lender, sikljol pes kova so si importantno taj den šaipe (korkoro) dikhipe kazom sikljile. 

Den lenge sa kova so trubun te džanen po agor ande tema, predmeto, klaso vi po agor fundoske školako. E ishodurja sikavimaske šaj te loća-
ren sikamnenge ramosarimaske thaj vorbake egzamurja. Šaj te aven fundo pale losaripe sainćarimako, a so sikljarnenge del tromalipe te sikljon e 
čhavoren andar e lila save kamen, thaj te den len tromalipe te korkoro arakhen neve sikavipa.

Lačhe ramosarde e ishodurja den šaipe te so majloke losaren sikavimaski strategija thaj e metoda savenca šaj te so majloke keren didaktič-
ko-metodikano proceso sikavimasko. Paše godova, e ishodurja sikavimaske save si lačharde khajda te sikljon, e ishodurja šaj te aven vi egzamurja 
sar e sikamne sikljile.

II. DIDAKTIKAKO - METODIKANE ALAVA

Lilaripe

Lilaripe si  ande sikavipe artistikano thaj barelilaripasko kotor. 
Ande sikavipe si majanglal čhutino artistikano, haćarimasko kotor. Kava si čhutino resesa te so majlačhe sikamne sikljon te drabaren, haća-

ren kova so si ramosardo, thaj aver so si ramosardo ando programo. Či trubus te bistras kaj si niveli barjarimasko, gindosko, emocionalno sar vi 
niveli ande lingvistikano barjaripe savo šaj te zuravel e percepcija pale lilaripe. Lilaripe šaj pire šukarimasa te barjarel thaj zuravel čhavorrengo 
gindo, čhib, kulturake kotora, haćaripe pale lilaripe thaj aver. 

Lilaripake kotora si fundoske katar kova so kerel pes ande lilaripe, vrijama, manuša thaj kova so keren ande jekh lilvarno kotor. But si im-
portantno te sikljarno sikljol e čhavorren sar trubun te drabaren. Kana losarena lil pale drabaripe, trubun te len sama pe:

Psihološko kriterijumo (lil savo šaj te drabaren čhavorrenge ande angluno klaso);
Estetsko kriterijumo (artistikano šukaripe);
Etičko kriterijumo (e afirmacija lileski savi či nakhel beršenca);
Nacionalno kriterijumo (pakipe te losaren rromano lilaripe)
Gnoseološko kriterijumo (kazom šaj te lilaripe avel o fundo pale džanglipe čhibako thaj lilaripako).
E sikamne pindžaren pes e nacionalno kulturasa trujal o lilaripe, čhib, thaj e čhibaki kultura thaj trujal aver kotora save si phangle pale tradi-

cija thaj historija rrromengi. 
Čhib sar sikavimasko kotor: 
Alavari, e gramatika, ortoepija thaj e ortogafija. Kava e čhavorra sikljon ande predmeto rromani čhib e kotorenca pale nacionalno kultura sar 

vi pe aver predemturja. Po kava niveli e sikamne naštik te sikljon apstraktno ramope, a vi kova so si o fundo ande komunikacija čhibaki trubul te 
avel po majcikno niveli. 



РУМУНСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

Denumirea disciplinei Limba română cu elemente ale culturii naționale
Scopul Scopul învățării Limbi române cu elemente ale culturii naționale în învățământul elementar este ca elevul, prin dobândirea cunoştințelor funcționale despre 

sistemului lingvistic şi cultură, şi prin dezvoltarea strategiilor de învățare a limbii române să dezvolte capacitatea de comunicarea orală, iar din clasa a treia şi 
de comunicare în scris şi să aibă o atitudine pozitivă față de limba română şi patrimoniu cultural românesc.

Clasa A III-a
Fondul anual de ore 72

FINALITĂȚILE
După terminarea clasei elevul va fi capabil să: FUNCȚIILE COMUNICATIVE ACTIVITĂȚILE LINGVISTICE

(în funcțiile comunicative)
− Salute şi să răspundă la salut aplicând mijloace simple de limbă; 
− Se prezinte pe sine şi pe altcineva;
− Înțeleagă întrebări simple de natură personală şi să răspundă la ele;
− Să înțeleagă îndrumări şi cerințe simple şi să reacționeze la ele;
− Comunice îndrumări şi cerințe simple;
− Înțeleagă invitația la o activitate comună şi să reacționeze la ea în mod 
corespunzător;
− Adreseze invitație la o activitate comună;
− Înțeleagă cerințe scurte şi simple şi să reacționeze la ele;
− Adreseze cerințe scurte şi simple; 
− Exprime şi accepte mulțumirile şi scuzele exprimate în mod simplu;
− Înțeleagă enunțuri simple din felicitare şi să răspundă la ele;
− Adreseze felicitări simple;
− Aplicând mijloace lingvistice simple să înțeleagă şi să menționeze cele mai 
obişnuite activități cu privire la aniversarea zilei de naştere şi a sărbătorilor;
− Recunoască şi numească ființe, obiecte şi locuri din mediul înconjurător;
− Înțeleagă descrieri simple ale ființelor, obiectelor şi locurilor; 
− Descrie ființe, obiecte şi locuri folosind mijloace lingvistice simple;
− Înțeleagă enunțuri cotidiene cu privire la nevoile zilnice, simțuri şi 
sentimente şi să reacționeze la ele;
− Exprime nevoi elementare, simțuri şi sentimente prin mijloace lingvistice 
simple;
− Înțeleagă informații simple despre poziția în spațiu şi să reacționeze la ele;
− Ceară şi ofere informații simple cu privire la poziția în spațiu;
− Înțeleagă şi comunice enunțuri simple care se referă la exprimarea timpului 
şi a condițiilor meteorologice;
− Înțeleagă enunțuri simple prin care se exprimă apartenența/neapartenența, 
posedarea/neposedarea şi să reacționeze la ele;
− Ceară şi ofere enunțuri simple prin care exprimă apartenența/neapartenența, 
posedarea/neposedarea; 
− Înțeleagă enunțuri simple prin care exprimă mulțumirea/nemulțumirea şi 
reacționează la ele;
− Ceară părerea şi să exprime ( satisfacția) mulțumirea/nemulțumirea prin 
mijloace lingvistice simple;
− Înțeleagă texte simple în care se descriu acțiuni şi capacități în prezent; 
− Facă schimb de informații cu privire la o situație de comunicare dată; 
− Descrie acțiuni şi capacități folosind mijloace lingvistice simple; 
− Înțeleagă şi comunice enunțuri simple cu privire la numere şi cantități.

SALUTAREA
Reacția la impulsurile orale şi scrise ale interlocutorului 
(profesorului, colegului, etc.); exprimarea orală şi scrisă a 
salutărilor corespunzătoare.

PREZENTAREA PROPRIE ŞI A 
ALTOR PERSOANE; OFERIREA 

INFORMAȚIILOR DE BAZĂ 
DESPRE SINE; OFERIREA ŞI 

CEREREA INFORMAȚIILOR DE 
BAZĂ DESPRE ALȚII

Ascultarea textelor simple în care se prezintă o persoană; 
prezentarea proprie şi a altor persoane prezente sau absente.

ÎNȚELEGEREA ŞI OFERIREA 
ÎNDRUMĂRILOR ŞI CERINȚELOR 

SIMPLE

Ascultarea cerințelor şi îndrumărilor şi reacționarea la acestea; 
oferirea îndrumărilor simple (comunicarea în sala de clasă – 
schimbul de indicații şi cerințe dintre participanții la procesul de 
predare, îndrumări cu privire la jocuri şi altele).

INVITAȚIA ŞI REACȚIONAREA 
LA INVITAȚIA DE A PARTICIPA 

LA O ACTIVITATE COMUNĂ

Ascultarea invitațiilor simple la o activitate comună şi 
reacționarea la aceasta (invitație la ziua de naştere, joacă, 
socializare...); adresarea şi acceptarea/refuzarea invitației la o 
activitate comună prin folosirea celor mai simple expresii.

EXPRIMAREA CERINȚEI, 
MULȚUMIRILOR ŞI SCUZELOR

Ascultarea enunțurilor simple prin care se cere ajutor, serviciu 
sau informații; oferirea răspunsurilor, oral sau în scris, la 
o cerință utilizând cele mai simple mijloace lingvistice 
simple,înaintarea unei cereri, exprimarea recunoștinței și scuzei

 FELICITAREA SĂRBĂTORILOR, 
ZILELOR DE NAŞTERE ŞI 
A ALTOR EVENIMENTE 

IMPORTANTE 

Ascultarea expresiilor simple de felicitare a sărbătorilor, zilelor 
de naştere, reacționarea la felicitările adresate şi adresarea 
felicitărilor ocazionale scurte. 

DESCRIEREA FIINȚELOR, 
OBIECTELOR, LOCURILOR ŞI 

FENOMENELOR

Ascultarea descrierii simple a ființelor, obiectelor şi locurilor 
în care se oferă informații despre aspectul fizic, formele de 
apariție, dimensiunile şi alte caracteristici simple; alcătuirea 
descrierilor scurte ale ființelor, obiectelor şi locurilor; cererea şi 
oferirea de informații cu privire la descrierea ființelor, obiectelor 
şi locului.

EXPIMAREA NECESITĂȚILOR, 
SIMȚURILOR ŞI 

SENTIMENTELOR

Ascultarea enunțurilor simple în legătură cu necesitățile, 
simțurile, sentimentele: exprimarea necesităților, simțurilor 
şi sentimentelor proprii şi a altora (empatic) şi reacționarea la 
acestea.



EXPRIMAREA POZIȚIEI ÎN 
SPAȚIU

Ascultarea textelor în care se descrie în mod simplu poziția în 
spațiu, cererea şi oferirea informațiilor, oral şi în scris, despre 
poziția în spațiu utilizând cele mai simple mijloace lingvistice. 

EXPRIMAREA TIMPULUI 

Ascultarea enunțurilor simple cu privire la cronologia timpului 
şi condițiile meteorologice; cererea şi ofeririea informațiilor, 
oral şi în scris, despre cronologia timpului şi condițiile 
meteorologice, utilizând cele mai simple mijloace lingvistice. 

EXPRIMAREA APARTENENȚEI/
NEAPARTENENȚEI ŞI 

POSEDĂRII/NEPOSEDĂRII

Ascultarea textelor cu enunțuri simple cu privire la exprimarea 
apartenenței/neapartenenței şi posedării/neposedării şi 
reacționarea la ele; exprimarea orală şi scrisă a apartenenței/
neapartenenței şi posedării/neposedării folosind cele mai simple 
mijloace lingvistice. 

EXPRIMAREA SATISFACȚIEI 
MULȚUMIRII/NEMULȚUMIRII

Ascultarea textelor cu enunțuri simple pentru exprimarea 
mulțumirii/nemulțumirii şi reacția la acestea; exprimarea orală 
şi scrisă a aprobării/dezaprobării, mulțumirii/nemulțumirii, 
folosind cele mai simple mijloace lingvistice. 

DESCRIEREA EVENIMENTELOR 
ŞI CAPACITĂȚILOR LA TIMPUL 

PREZENT 

Ascultarea enunțurilor simple referitoare la acțiuni şi capacități 
exprimate la timpul prezent; descrierea acțiunilor şi capacităților 
în prezent, punerea întrebărilor şi răspunderea la ele, oral şi în 
scris, prin utilizarea celor mai simple mijloace lingvistice.

EXPRIMAREA NUMERELOR ŞI A 
CANTITĂȚILOR

Ascultarea enunțurilor simple cu privire la numere şi cantitate; 
exprimarea numerelor şi cantității, punerea întrebărilor şi 
răspunsul la ele, oral şi în scris, prin utilizarea celor mai simple 
mijloace lingvistice.

Noțiuni-cheie ale conținutului: accesul comunicativ, întrebuințarea funcțională a limbii, interculturalitatea.

DOMENIILE TEMATICE ÎN PREDAREA LIMBII ROMÂNE CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONALE ÎN ŞCOALA 
ELEMENTARĂ

Notă: Domeniilе tematice se întrepătrund şi sunt aceleaşi pentru toate cele patru clase ale primului ciclu de instrucție şi educație elementară 
– în fiecare clasă următoare se va recapitula, iar apoi se va extinde fondul de cunoştințe de limbă, de obişnuințe şi aptitudini şi prezentarea con-
ținuturilor extralingvistice cu privire la o temă concretă. Profesorii abordează temele în funcție de interesele elevilor, necesitățile lor şi tendințele 
contemporane în predarea limbii române cu elemente ale culturii naționale, astfel încât fiecare temă să reprezinte un anumit complex situațional.

1) Identitatea personală 
2) Familia şi un mediul social mai restrâns (prieteni, vecini, profesori etc.) 
3) Caracteristici geografice
4) România – țara din care descind strămoşii mei şi Serbia – patria mea
5) Locuința – forme, obişnuințe
6) Lumea vie – natura, animalele de companie, protecția mediului de viață
7) Experiența timpului şi trăirea în timp (trecut – prezent – viitor) 
8) Şcoala şi viața în şcoală
9) Tinerii – viața copiilor şi a tineretului
10) Sănătatea şi igiena
11) Emoțiile (dragostea pentru familie, prieteni)
12) Mijloacele de transport
13) Condițiile meteorologice
14) Arta pentru copii (în special literatura contemporană pentru copii, cântece şi poezii tradiționale şi moderne ocazionale) 
15) Obiceiuri şi tradiție, folclor, festivități (zile de naştere, sărbători) 
16) Timpul liber – distracție, divertisment, hobby-uri
17) Alimentația şi obişnuințele gastronomice 
18) Călătoriile 
19) Moda şi îmbrăcămintea
20) Sportul 
21) Comunicarea verbală şi non-verbală, convențiile de comportament şi conduită

LIMBA ROMÂNĂ CU ELEMENTE ALE CULTURII NAȚIONALE

Funcția comunicativă Conținuturi lingvistice

SALUTAREA

Salut! Ce mai faci? Bună ziua, vă simțiți bine? Bine, mulțumesc! Ce mai faceți? Mulțumesc, bine! Bună 
seara! Noapte bună! Bună ziua, domnule. La revedere, doamnă. Pe mâine dimineață! Ne vedem luni! Ne 
vedem mai târziu! 

Întrebare prin intonație.
Propoziția exclamativă.

Conținuturi (inter)culturale: Salutarea formală şi neformală; reguli de comportament politicos.



PREZENTAREA PROPRIE ŞI A ALTOR PERSOANE; OFERIREA 
INFORMAȚIILOR DE BAZĂ DESPRE SINE; OFERIREA ŞI 

CEREREA INFORMAȚIILOR DE BAZĂ DESPRE ALȚII

Conținuturi
Pe tine cum te cheamă?/Cum te numești? Mă cheamă (mă numesc) Elena. Câți ani ai? Eu am nouă ani și 
merg în clasa a treia. El este din România? Nu, el trăiește în Serbia. Iată-l pe Mihai. Aceasta este doamna 
Daniela, dumneaei este profesoară. Câți ani are fratele tău? El are 16 ani. Care este adresa ta? Eu locuiesc 
la Belgrad, strada 1 Mai, nr 24. Locuiesc împreună cu părinții.

Formele neaccentuate ale pronumelui personal (îmi, îți, își, mă, te, se...).
Articolele şi pronumele posesive (al meu/a mea, a ta...).
Cuvinte interogative (cum, cine, câți).
Numeralele cardinale de la 1 până la 100.
Prezentul verbelor frecvente.

Conținuturi (inter)culturale: reguli de comportament politicos; convenția în scrierea pronumelor personale; 
convenția în exprimarea numerelor de telefon şi adresă;convenția în scrierea cărților poștale şi a scrisorilor.

ÎNȚELEGEREA ŞI OFERIREA ÎNDRUMĂRILOR ŞI CERINȚELOR 
SIMPLE

Conținuturi 
Ascultă și răspunde/arată prin mimică. Găsiți răspunsurile! Repetați după mine! Citiți cu voce tare! Spuneți 
adevărat sau fals! Dați numărul corect! Găsiți imaginea potrivită! Alege un prieten/ă! Joacă-te cu vecinul 
sau vecina ta! Luați un card! Desenați/scrieți în caietele voastre! Să cântăm împreună! Completați dialogul! 
Pregătiți-vă! Așteptați! Atenție! Grăbește-te! Închide ușa, te rog.

Imperativul verbelor frecvente.
Adjectivele posesive (al tău/a ta, al nostru/a voastră).

Conținuturi (inter)culturale: 
Respectarea normelor de comportare politicoasă.

INVITAȚIA ŞI REACȚIONAREA LA INVITAȚIA DE A PARTICIPA 
LA O ACTIVITATE COMUNĂ

Conținuturi
Mergem împreună la cantină? Bineînțeles. Poți să vii la mine în seara aceasta? Îmi pare rău, nu pot. Vrei să 
joci baschet cu noi? Da, ador baschetul! Nu pot, sunt obosit. Mergem acolo? Da, desigur.

Întrebarea prin intonaței.
Formele de negație.

Conținuturi (inter)culturale: invitația ocazională şi acceptarea/refuzarea invitației; aniversarea zilei de 
naştere, jocurile, distracția şi divertismentul.

EXPRIMAREA CERERII, MULȚUMIRILOR ŞI SCUZELOR

Conținuturi
Pot să primesc un sandvici, te rog? Poftiți. Mulțumesc, doamnă! Te implor. Aș dori să citesc dialogul. Vă rog, 
puteți să scrieți pe tablă? Vrei să mă ajuți, te rog? Bineînțeles! Ne pare rău!

Întrebarea prin intonație.
Condiționalul (aş dori…).

Conținuturi (inter)culturale: Regulile de comunicare politicoasă.

DESCRIEREA ŞI FELICITAREA SĂRBĂTORILOR, ZILELOR DE 
NAŞTERE ŞI A ALTOR EVENIMENTE IMPORTANTE

Conținuturi
Mâine este ziua mea de naștere. La mulți ani, dragă Mihaela! Bine ai venit! Anul Nou fericit! Sărbători 
fericite! La mulți ani, mamă! Crăciun fericit! Foarte frumos! Îți/Vă mulțumesc foarte mult/și dumneavoastră! 
Felicitări!

Adjectivele (bun/bună, dragă). 
Propozițiile exclamative.

Conținuturi (inter)culturale: Cele mai importante sărbători şi moduri de aniversare/sărbătorire.

DESCRIEREA FIINȚELOR, OBIECTELOR, LOCURILOR ŞI 
FENOMENELOR

Conținuturi
Andra este o cântăreață. Aceasta este cântăreața mea preferată. Aceasta este poza familiei mele. E fratele 
meu mai mare. El are părul negru. Sunt foarte drăguți și vorbesc foarte mult. Are un câine negru mare. 
Mașina mamei lui este frumoasă. Bucureștiul este capitala României. În România există mulți munți.

Adjectivele personale (meu/mea, tău/ta ...).
Adjectivele calificative.
Pluralul substantivelor şi adjectivelor.

Conținuturi (inter)culturale: Personalități celebre din domeniul sportului, cinematografiei, muzicii...; 
caracteristici specifice țărilor în care se vorbeşte limba română.

EXPIMAREA NECESITĂȚILOR, SIMȚURILOR ŞI 
SENTIMENTELOR

Conținuturi
Aș vrea un pachet de bomboane. Mi-e foame, iau un sandvici/croasant. Îmi este frig, îmi voi lua puloverul. De 
ce este el trist? Nu se simte bine. Ți-e frică de lupi? Nu, nu mi-e teamă.

Prezentul verbelor frecvente.
Condiționalul politicos (aş vrea)
Prezentul verbului a avea.

Conținuturi (inter)culturale: Regulile comunicării politicoase.

EXPRIMAREA POZIȚIEI ÎN SPAȚIU/MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Conținuturi
Ei se joacă în parc. Prietenul tău nu este aici. Tu ești în fața școlii. Te rog, unde este cinematograful? Mergeți 
drept. Cinematograful se află în spatele oficiului poștal. Unde este dicționarul tău.? E în ghiozdanul meu. Ei 
locuiesc în centrul orașului Cluj. Orașul Constanța este la mare.

Prepozițiile (în, la, în față, în spate).
Articolul hotărât; articolul nehotărât.
Cuvintele interogative (unde).

Conținuturi (inter)culturale: caracteristici specifice țărilor în care se vorbeşte limba română..



EXPRIMAREA TIMPULUI 

Cum este vremea? Astăzi este rece. Ce zi este azi? E sâmbătă. Ce oră este? Este ora patru. Este șase și 
jumătate. În seara aceasta vom avea un meci de baschet. Va începe la ora 19. Mă duc la școală la ora 8.

Zilele din săptămână.
Numeralele cardinale până la 100.
Cuvintele interogative (cum, ce).

Conținuturi (inter)culturale: Săptămâna de lucru şi sfârşitul săptăminii.

EXPRIMAREA APARTENENȚEI/NEAPARTENENȚEI ŞI 
POSEDĂRII/NEPOSEDĂRII

Conținuturi
Aceasta este păpușa Corinei. Aceștia sunt părinții lui David. Ei au o mașină nouă. A cui este această carte? 
Cine are o radieră? Prietenul meu are un frate și o soră. Aici este mobilul tău! El nu are câine, are o broască 
țestoasă. 

Adjectivele posesive.
Negația (nu).
Conținuturi (inter)culturale: Familia, prietenii, raportul față de propietatea personală şi a altora.

EXPRIMAREA
 MULȚUMIRII/NEMULȚUMIRII

Conținuturi
Ești de acord? Și eu sunt de acord. Eu nu sunt de acord. Vă place această melodie? Da, este frumoasă. Mie 
nu-mi place. Această carte este interesantă. Nu este interesantă. Îți place baschetul? Nu, prefer jocul de 
handbal. Eu ador muzica, dar nu-mi place sportul. Ce îi place ei să facă? Îi place să patineze și să-și dea cu 
rolele. Ce desen drăguț!

Prezentul verbelor frecvente.
Pronumele şi adjectivele demonstrative (аcesta, aceasta, aceștia, acestea).
Propoziția exclamativă.

Conținuturi (inter)culturale: Interese, hobby-uri.

DESCRIEREA EVENIMENTELOR ŞI CAPACITĂȚILOR LA TIMPUL 
PREZENT 

Conținuturi
Acum știu să citesc românește. El câte limbi știe să vorbească? El vorbește două limbi, italiana și spaniola. 
Știe cumva să joace baschet? Da, joacă foarte bine. Ce cauți? Telefonul mobil, vreau să scriu un mesaj 
mamei mele. Ce fac ei? Nu se joacă, se uită la TV. Ea poartă pantaloni? Nu, ea poartă o fustă.

Verbul a şti pentru exprimarea capacității.
Prezentul verbelor frecvente.
Cuvinte şi construcții interogative (câți,ce).

Conținuturi (inter)culturale: Viața în familie; viața la şcoală – activități şcolare şi extraşcolare.

EXPRIMAREA NUMERELOR ŞI A CANTITĂȚILOR

Conținuturi
Câte ore ai azi? Azi am cinci ore. Câți sunteți în clasa ta? Noi suntem 21. În clasa mea sunt 12 fete și 9 
băieți. Bunica mea are 58 de ani. Mă trezesc la ora 7. 

Numeralele cardinale până la 100.
Prezentul verbelor a avea şi a fi.

Conținuturi (inter)culturale: Convenția în scrierea numerelor de două cifre. 

ÎNDRUMĂRI PENTRU REALIZAREA DIDACTICO-METODICĂ A PROGRAMEI

Programa de predare şi învățare a Limbii române cu elemente ale culturii naționale în primul ciclu al instrucției şi educației elementare este 
orientată spre dezvoltarea cunoştințelor funcționale şi se bazează pe finalitățile de învățare definite pe principii comunicative, adică pe activitățile 
pe care elevul le realizează cu succes folosind limba română. Activitățile lingvistice de ascultare, citire, vorbire şi scriere în programa de predare şi 
învățare sunt considerate ca întreg, ca şi componente inseparabile ale comunicării autentice a unui individ într-o comunitate lingvistică.

I. PLANIFICAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂȚĂRII

Cu prilejul planificării predării şi învățării trebuie avut în vedere că finalitățile se deosebesc, că unele se pot realiza mai uşor şi mai rapid, 
dar pentru majoritatea finalităților este nevoie de un timp mai îndelungat, diverse activități şi mod de lucru variat. În faza planificării predării şi 
învățării este foarte important să avem în vedere că manualul este mijloc didactic care nu stabileşte conținutul disciplinei şcolare. Conținuturile din 
manual trebuie abordate selectiv şi în conformitate cu finalitățile prevăzute. 

Având în vedere că manualul nu este singura sursă ce însuşire a cunoştințelor, profesorul trebuie să ofere elevilor şi alte surse de însuşire a 
cunoştințelor şi abilităților. Pornind de la finalități, adică de la aceea ce elevul este capabil să realizeze în diferite tipuri şi forme de comunicare 
(orală, scrisă, într-o oarecare măsură şi cea non-verbală), poziția centrală formală şi structurală a programei predării şi învățării o dețin funcțiile 
comunicative. Pe baza funcțiilor comunicative sunt definite activitățile lingvistice prin care se pot realiza aceste funcții şi care, din clasa a treia, 
reprezintă o îmbunătățire treptată a capacității de înțelegere a vorbirii şi a textului scris, a exprimării orale şi scrise interactiv. 

Datorită concepției continue şi ciclice a programei şcolare, funcțiile comunicative se transmit, însuşesc şi exersează pe tot parcursul ciclului 
de învățământ, prin extinderea treptată a gradului de complexitate. Finalitățile, funcțiile comunicative şi activitățile lingvistice sunt definite ca şi 
categorii lingvistice generale. În scopul operaționalizării finalităților, funcțiilor şi activităților, sunt oferite exemple de realizare, pentru fiecare 
limbă în parte. Acestea ilustrează unele dintre cele mai frecvente şi, raportat la vârsta elevilor, cele mai potrivite posibilități de realizare verbală a 
funcțiilor comunicative. 

II. REALIZAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂȚĂRII

Programa axată pe finalitățile indică aceea ce un elev este capabil să înțeleagă şi să producă în procesul de comunicare. Prezentarea tabelară 
îl îndrumă treptat pe profesor de la finalități şi funcțiile comunicative ca domenii, până la activitățile care asigură elevilor capacitatea de a comuni-
ca şi utiliza limba în viața lor de zi cu zi, în împrejurări particulare, publice sau educaționale. Aplicarea acestei modalități de abordare în predarea 
limbii se bazează pe eforturile de implementare şi aplicare consecventă a următoarelor atitudini:

− limba țintă este folosită într-o sală de clasă în contexte de interes pentru elevi, bine concepute, într-o atmosferă de comuniune şi cooperare 
reciprocă;



− discursul profesorului este adaptat vârstei şi cunoştințelor elevilor;
− profesorul trebuie să fie sigur că elevii au înțeles sensul mesajului, inclusiv elementele sale culturologice şi educaționale, precum şi ele-

mentele socializării;
− este importantă semnificația limbajului mesajului dat;
− pentru îmbunătățirea calității şi volumului materialului lingvistic, predarea se bazează pe interacțiunea socială în sala de clasă şi în afara 

acesteia şi se desfăşoară prin rezolvarea problemelor în grup sau individual, precum şi prin rezolvarea unor sarcini mai mult sau mai puțin comple-
xe în condiții reale şi virtuale, cu un context, procedură şi obiectiv clar definit;

− toate conținuturile din gramatică sunt introduse inductiv prin diverse exemple contextualizate, în conformitate cu nivelul de cunoştințe a 
elevilor şi fără explicații gramaticale detaliate, iar cunoştințele lor sunt evaluate şi notate pe baza utilizării lor în contexte comunicative adecvate.

Abordarea comunicativ-interactivă în predarea limbii române cu elemente ale culturii naționale, include următoarele:
− însuşirea conținutului lingvistic prin participarea concretă şi gândită la actul social;
− conceperea programei de predare ca pe un ansamblu de sarcini şi activități dinamice, pregătite în comun şi adaptate;
− profesorul trebuie să permită accesul la ideile noi şi acceptarea lor, precum şi crearea de noi idei;
− elevii sunt considerați participanți responsabili, creativi şi activi la actul social;
− materialele didactice reprezintă una din sursele de activitate şi trebuie îmbogățite cu materiale suplimentare autentice;
− sala de clasă este un spațiu care poate fi adaptat zilnic la necesitățile de predare;
− munca la proiect este considerată o sarcină prin care se stabileşte corelația cu alte discipline şi încurajează dezvoltarea abilităților cognitive 

ale elevilor (observarea, analiza, deducția etc.);
− pentru introducerea unui nou material lexical vor fi utilizate structurile gramaticale cunoscute şi invers, iar în mod aparte la elevii de vârstă 

mai mică ar trebui să se folosească cuvinte internaționale şi cuvinte pe care le cunosc, precum şi vizualizarea ca mijloc de identificare a semnifica-
ției cuvântului.

Tehnici/activități

În timpul orei se recomandă schimbul dinamic al tehnicilor/activităților care nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute.
Ascultarea şi răspunsul la instrucțiile profesorilor în limba română sau înregistrările audio (ascultă, scrie, uneşte, determină, găseşte şi acti-

vitățile legate de munca în clasă: desenează, decupează, colorează, deschide/închide caietul etc.).
Munca în perechi, grupuri mici şi mari (mini-dialoguri, joc pe roluri, simulări etc.).
Activități manuale (realizarea panourilor, prezentărilor, ziarelor de perete, posterelor etc.).
Exerciții de ascultare/audiere (după instrucțiile profesorului sau înregistrărilor audio să unească noțiunile, să adăuge părți ale imaginii, să 

completeze informații, să selecteze enunțuri exacte şi inexacte, să determine cronologia etc.).
Jocuri potrivite vârstei şi cerințelor didactice (de înviorare, captarea atenției şi concentrării, întărire a motivației, introducere a unui nou ma-

terial lingvistic sau consolidare a materiei).
Clasificarea şi compararea (după cantitate, formă, culoare, anotimpuri, îmi place/nu-mi place, comparații ...).
Rezolvarea ”problemelor de situație” în clasă, dezbateri şi mini-proiecte.
”Transpunera” enunțului în gest şi a gestului în enunț.
Crearea în comun a materialelor ilustrate şi scrise (din clasa a doua) (planificarea diferitelor activități, raport/jurnal de călătorie, afiş publici-

tar, program de serbare sau altă manifestație).

STRATEGIILE PENTRU AVANSAREA ŞI EXERSAREA ABILITĂȚILOR LINGVISTICE ÎN CLASA A III-A A ŞCOLII ELEMENTARE

Asupra alegerii strategiilor de avansare şi exersare a abilităților lingvistice în predarea limbii române cu elemente ale culturii naționale în 
clasa a III-a a şcolii elementare înfluențează în primul rând cunoștințențele anterioare, factorii psihologici şi cognitivi, caracteritici pentru vârsta 
menționată a elevilor. În clasele I şi a II-a predarea limbii române cu elemente ale culturii naționale a avut caracter audio-verbal, fiind bazată pe 
imitare şi reproducere a acelor conținuturi pe care elevii le-au auzit de la profesor (sau de pe înregistrarea audio). Din clasa a III-a se introduc 
treptat activități care asigiră o includere cognitivă mai mare a elevilor. În perioada şcolară precedentă elevii au însuşit tehnica fundamentală a 
citit-scrisului în limba în care frecventează cursurile, astfel că legitățile însuşite pot să le folosească şi la învățarea limbii române cu elemente ale 
culturii naționale. La această vârstă elevul foloseşte limba română în comunicare şi în situații apropiate de interesele lui, folosind creativitatea, 
originalitatea în oferirea răspunsurilor şi o atitudine activă față de conținuturile didactice. 

Prin alegerea strategiilor corespunzătoare pentru avansarea şi exersarea abilităților lingvistice, va fi asigurată continuitatea în dezvoltarea mul-
tilingvistică şi atingerea nivelurilor superioare ale competenței lingvistice relevante şi indispensabile pentru şcolarizarea, munca şi viața de viitor.

Având în vedere că finalitățile se operaționalizează prin activități lingvistice în situații de comunicare, este important ca aceasta să se exer-
seze permanent şi simultan. Predarea limbii române cu elemente ale culturii naționale în clasa a III-a a şcolii elementare subînțelege însuşirea 
inductivă a conținuturilor gramaticale şi lexicale, în contextul scris şi oral. Doar în acest fel, elevii pot dobândi competențe lingvistice care sunt în 
concordanță cu scopurile învățării limbii române cu elemente ale culturii naționale. 

Elevii s-au obişnuit deja ca toate îndrumările care se repetă frecvent în cursul desfășurării orelor să fie în limba română. 
Noile îndrumări, în mod aparte cele pe care profesorul le consideră mai complexe şi mai grele de înțeles, pot fi la început date paralel, în lim-

ba română şi în limba în care frecventează cursurile. Este necesar să se utilizeze obiecte şi ființe din mediul înconjurător, imagini din materialele 
didactice, cărți, afişe şi înregistrări audio şi video. Pentru cele mai importante conținuturi comunicative se recomandă activități de recapitualare 
pentru memorarea mai uşoară şi mai rapidă şi obținerea încrederii că pot utiliza limba în mod independent. În acest sens, sunt preferabile exerciții 
de producție orală cu mici variații ale modelelor în care se schimbă şi se combină diverse conținuturi lexicale şi gramaticale, ridicând treptat nive-
lul lor de complexitate. Sprijinirea interacțiunii cu alți elevi poate fi realizată ca o formă de mediere, prin intermediul unor instrucțiuni simple în 
limba sârbă (de ex. întreabă colegul sau colega, răspunde la întrebările colegului/colegei).

Este necesar ca elevii să însuşească funcțiile comunicative expuse în Programă pentru un anumit nivel de învățare, cu menționarea că unele 
conținuturi lingvistice sunt date ca o recomandare şi pot fi înlocuite cu un conținut similar sau extinse, în conformitate cu materialele didactice 
disponibile, dar şi cu necesitățile şi interesele elevilor.

PREZENTAREA ŞI EXERSAREA CONȚINUTURILOR

Având în vedere diferitele stiluri de învățare, diversitatea activităților este un cuvânt cheie pentru prezentarea unui material lexical nou. Este 
important să respectăm cunoştințele anterioare ale elevilor, deoarece acestea pot constitui o bază bună pentru lucru şi înțelegerea mai uşoară a 
temei. 



Mijloace vizuale de predare (cărți, afişe, filme animate de scurt metraj, obiecte reale din mediul înconjurător, aşa cum s-a menționat deja în 
indicațiile generale) sunt ideale pentru însuşirea şi exersarea vocabularului. Când se prezintă elevilor o anumită noțiune – când o văd, este impor-
tant să audă de câteva ori cum se pronunță cuvântul şi doar după aceea să îl pronunțe. Repetarea în cor este utilă pentru ca elevul să simtă siguran-
ță, deoarece nu este expus în public, iar teama de a fi ridiculizat (adesea prezentă la această vârstă) este redusă la minim. 

Pantomima (ca un gen de tehnică a dramatizării), drept metodă de răspuns fizic complet, este foarte populară şi eficientă, nu numai la aceas-
tă vârstă, ci şi mai târziu. Se potriveşte în special elevilor cu stilul chinestezic de învățare (transpunerea cuvintelor pronunțate în mişcare şi invers). 
Aceste tehnici sunt potrivite pentru însuşirea şi exersarea tuturor părților de vorbire.

Contextul corespunzător (povestiri în imagini, poezii, jocuri etc.) este o condiție esențială pentru însuşirea cu succes a vocabularului, dar şi 
a limbii în general, dar şi a familiarizării cu obiceiurile româneşti. Însuşirea lexicului va fi cu atât mai eficientă dacă este realizată într-un context 
situațional clar. De exemplu, dacă se însuşesc cuvinte care se referă la lumea animalelor, s-ar putea să se organizeze o vizită reală, simulată sau 
virtuală la grădina zoologică. Trebuie să se țină cont de faptul că elevii, în timpul unei ore, pot însuşi până la 10 cuvinte noi. 

Modelele de dialog sunt foarte eficiente pentru dezvoltarea vorbirii. Însuşirea dialogului începe prin forme simple de întrebare-răpuns. Jocu-
rile didactice de tipul „La magazin”, „La bibliotecă” etc. reprezintă un mijloc stimulativ pentru realizarea exercițiilor lingvistice şi comunicative.

Activitățile de proiect măresc motivația deoarece oferă elevilor posibilitatea de a lucra responsabil în perechi sau în grup pentru a realiza o 
sarcină într-un mod propriu, în acord cu ceilalți, prin aceasta dezvoltând şi consolidând anumite competențe sociale. Proiectul este potrivit pentru 
munca în secțiile de clasă cu componență mixtă, dă o amprentă personală, stimulează cooperativitatea în muncă şi se încheie cu un fel de prezenta-
re a rezultatelor şi a procesului de lucru.

Activitățile dramatice permit elevilor să folosească limba într-un context adecvat şi astfel să „reînvie” folosirea acestuia. Potențialul lor se 
reflectă, printre altele, în faptul că:

− elevii nu numai că învață limba română într-un mod distractiv, ci prin interacțiunea şi rolurile diferite pe care le iau, concep lucruri din di-
ferite unghiuri (ceea ce contribuie la dezvoltarea gândirii critice şi divergente);

− toți pot să participe – fiecare îşi are un rol pe care îl poate „duce la bun sfârşit” şi de aceea este potrivit pentru munca în secțiile de clasă cu 
componență mixtă;

− sunt potrivite pentru toate modalitățile de învățare – pe cele video le văd, pe cele auditive le aud, pe cele chinestezice le exprimă prin miş-
care;

− avansează motivația şi încrederea în sine;
− sunt orientate spre elev – profesorul are un rol mai puțin dominant;
− dezvoltă imaginația şi creativitatea la elevi. 
Se sugerează ca activitățile dramatice şi muzicale, cum ar fi cântecul, jocul pe roluri, mini scenetele, spectacole de păpuşi mini, improvizările 

şi poveştile din viața reală să fie cât mai mult utilizate în clasă, nu numai la această vârstă, ci şi mai târziu.
În exersarea cititului la această vârstă se recomandă să citească cu voce tare textul cu dialoguri, care sunt apropiate de vorbire şi reprezintă 

un mijloc eficient pentru dezvoltarea competențelor lingvistice generale. Tipul narativ de texte necesită citirea în sine, având drept scop extragerea 
informațiilor din textul citit. Pentru a dezvolta înțelegerea unui text scris pot fi folosite diverse strategii şi tehnici de însuşire şi extindere a vocabu-
larului prin folosirea mijloacelor didactice convenționale şi electronice (de exemplu, carduri cu inscripții, poze, afişe şi altele).

Scrierea este strâns legată de vorbire. Pentru exersarea scrisului pot fi folosite diferite jocuri fonetic-ortografice (de exemplu, elevii scriu cât 
mai multe cuvinte posibile cu literele date); jocuri ortografice (de exemplu: scrierea cuvintelor în care au fost omise vocalele/consoanele, a grupu-
rilor de litere caracteristica – che, chi, ghe, ghi, ce, ci, ge, gi la care elevii au sarcina de a completa spațiile libere şi de a scrie corect cuvintele date; 
profesorul rosteşte un cuvânt, iar elevii au sarcina de a scrie cât mai multe cuvinte care încep cu fiecare literă din cuvântul rostit de. profesor); 
jocuri pentru dezvoltarea scrisului (Ghiceşte cuvântul! – elevii primesc un text cu un subiect cunoscut în care lipsesc câteva cuvinte, iar sarcina lor 
este să-şi amintească ce cuvintele ar trebui să fie introduse, iar scrierea lor poate fi realizată în mod individual şi colectiv).

Competența socio-culturală ca un ansamblu de cunoştințe despre lume în general, despre asemănările şi diferențele dintre modelele cul-
turale şi comunicative în comunitatea în care trăieşte elevul care se învață este foarte importantă pentru că aceste cunoştințe sunt necesare pentru 
comunicarea competentă şi cu succes în activitățile concrete de comunicare în limba țintă.. 

Un aspect aparte al competenței socio-culturale îl constituie competența interculturală, care subînțelege dezvoltarea conştiinței despre alții şi 
cei care sunt altfel, cunoaşterea şi înțelegerea asemănărilor şi diferențelor dintre lumi, respectiv dintre comunități lingvistice cu care elevul ajunge 
în contact. Competența interculturală se referă şi la dezvoltarea toleranței şi atitudinii pozitive față de caracteristicile individuale şi colective ale 
vorbitorilor de alte limbi, ale oamenilor care aparțin altor culturi, care sunt într-o măsură mai mare sau mai mică diferite de ale elevului însuşi. 
Deci, introducerea treptată a conținuturilor socio-culturale la cel mai scăzut nivel (salutul, interpetarea cântecelor ocazionale de sărbătoare şi al-
tele) contribuie la dezvoltarea personalității interculturale, prin creşterea conştientizării cu privire la valoarea diferitelor culturi şi la dezvoltarea 
capacității de integrare a experienței interculturale în propriul model cultural de comportament şi convingeri.

Conținuturile gramaticale nu se abordează explicit la această vârstă. Fenomenele gramaticale trebuie privite din punct de vedere func-
țional (prin aplicarea elementelor gramaticale necesare pentru realizarea cu succes a funcției comunicative). În procesul de predare a limbii ro-
mâne trebuie să se urmărească însuşirea gramaticii prin activități lingvistice de audiere şi vorbire, în conformitate cu scopurile clar definite și cu 
finalitățile.

III. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PREDĂRII ŞI ÎNVĂȚĂRII

Munca fiecărui profesor este alcătuită din planificare, realizare şi monitorizare şi evaluare,. Este important ca profesorul în mod continuu să 
monitorizeze şi să evalueze nu numai realizările elevului, procesul de predare şi învățare, ci şi munca proprie, în vederea avansării permanente a 
procesului instructiv.

Procesul de monitorizare a realizării finalităților începe prin aprecierea nivelului de cunoştințe ale elevilor la începutul anului şcolar pentru 
a-i ajuta pe profesori să-şi planifice şi procesul de predare şi procesul de monitorizare şi evaluare a realizărilor elevilor şi a progresării. Acest pro-
ces este realizat prin evaluarea formativă şi cumulativă. 

În timp ce în evaluarea formativă pe parcursul anului se monitorizează realizările elevilor folosind diferite instrumente (teste de diagnostic, 
de autoevaluare, portofoliul lingvistic, exerciții de proiect etc.), prin evaluarea cumulativă se apreciază cu exactitate mai mare realizarea finalități-
lor la sfârşitul unei anumite perioade de timp (la sfârşitul semestrului, anului, ciclului de învățământ).

Prin evaluarea formativă nu se subînțelege doar monitorizarea realizărilor elevilor, ci şi monitorizarea muncii în clasă, fiind totodată şi un 
instrument care permite profesorului ca pe parcursul procesului de predare să schimbe şi să îmbunătățească procesul de lucru. 

Cu prilejul monitorizării şi evaluării realizărilor elevilor trebuie avut în vedere ca modul în care sunt acestea realizate să nu difere de activi-
tățile obişnuite la oră, deoarece evaluarea şi monitorizarea sunt considerate parte integrantă a procesului de predare şi învățare şi nu acțiuni izolate 
care crează stres la elevi şi nu dau o imagine reală a realizărilor lor. 



Prin notarea şi evaluarea cunoştințelor trebuie să se asigure progresul elevilor în realizarea finalităților şi calitatea şi eficiența predării. 
Scopul evaluării ar trebui să fie consolidarea motivației pentru progresul elevilor, nu pentru a evidenția greşelile lor. 
Elementele care sunt evaluate sunt diverse şi ar trebui să contribuie la imaginea completă a progresului elevilor, consolidarea competențelor 

comunicative, dezvoltarea abilităților şi capacităților necesare pentru continuarea activităților şi a instruirii. 
Acest lucru se realizează prin evaluarea diferitelor elemente, cum ar fi competențe lingvistice (citirea, ascultarea, vorbirea şi scrierea), însuşi-

rea conținuturilor lexicale şi a structurii limbii, angajamentul la oră şi în afara orelor. 
Cu prilejul notării şi evaluării este necesar ca modurile de verificare şi notare să fie cunoscute elevilor, adică să fie conformate cu tehnicile, 

tipologia exercițiilor şi felurile de activități, care au fost întrebuințare la orele obişnuite, dar şi cu modul de evaluare a finalităților. 
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