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НАЗИВ ПРОЈЕКТА: У СУСРЕТ НОВОЈ
ГОДИНИ

ТЕМА ПРОЈЕКТА: 
ИЗРАДА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Ученици уче да уче самостално и у сарадњи с 
вршњацима (вршњачко учење); оспособљавају се за различите 
форме комуникације; баратају информацијама до којих долазе 
кроз истраживачке активности; решавају проблеме, користе 
дигиталну технологију сврсисходно, за учење и рад с подацима; 
креативно се изражавају.  Међусобно упознавање и сарадња 
ученика уз развијање другарских осећања и поштовање правила 
понашања у групи.

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ: 
 
- ПОДЕЛА ЗАДАТАКА:

   УЛОГА УЧЕНИКА У ПРОЈЕКТУ:
        -давање иницијативе за рад, предлагање тока рада и мењање  појединих 
етапа рада;
       -самостално планирање, изношење идеја и решавање проблема;
        -самосталан рад на пројекту;
        -вредновање резултата рада;

УЛОГА НАСТАВНИКА У ПРОЈЕКТУ:
        -подстицање ученика на самостални рад и стваралачко изражавање;
        -помоћ ученицима у изради пројеката;
        -подстицање социјалне кооперативности,саветују ученике и усмеравају их;
        -мотивисање ученика и упознавање ученика с методама самопроцене;
        -вредновање резултата рада;
- ПОДЕЛА ГРУПА: ученици IV разреда се деле у шест група, упознајући се са 
правилима у раду групе;
- ПОДЕЛА РАДНИХ ЗАДАТАКА:
-( чланови секције „Млади техничари“): чланови секције са наставником Технике и 
технологије  обезбеђују материјал, бирају шаблоне за украсе, и праве исте.
- уз припремљене шаблоне и помоћ чланова секције, ученици исте растављају и 
склапају у задате украсе. 
- ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКТА (процена остварености дефинисаних циљева, 
указивање на успехе и тешкоће у току реализације пројекта).



Компетенције 
које се 
реализацијом 
пројекта 
развијају код 
ученика

 Дигитална
- Уме  да  претражује,  критички  анализира  и  систематизује  информације  у 
електронском облику користећи одговарајућа средства ИКТ-а.
- Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на 
одговарајући начин.

 Компетенција за учење
- Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и 
повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија 
лична интересовања.
- Примењује одговарајуће начине учења у складу са циљевима, садржајем, 
интересовањима, условима и временом.

 Комуникација
- Уважава саговорника реагујући на оно што говори, а не на његову личност.
- Уме да саслуша излагање саговорника до краја и без упадица.

 Одговоран однос према околини
- Процењује и вреднује утицај својих навика у потрошњи ресурса и одлагању 
отпада, и одређује какав утицај оне имају на животну средину, квалитет живота 
и здравља и одрживи развој.

 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
- Зна да постави реалне циљеве и на основу датих могућности уме да планира и 
проналази начине њиховог остваривања.

 Рад са подацима и информацијама-ИКТ
- Користи информације у различитим симболичким модалитетима (табеларни, 
графички, текстуални приказ), чита, тумачи и примењује их, повезујући их са 
претходним знањем из различитих области.

 Решавање проблема
- Препознаје проблем, рашчлањује проблемску ситуацију на делове и уочава везе и
односе између њих у светлу претходно стечених знања у оквиру различитих 
предмета и ваншколског искуства.
- Самостално или консултујући друге особе (вршњаке, наставнике, родитеље) 
преиспитује начин решавања проблема, алтернативне начине решавања, тачност и 
прецизност решења.
- Формулише објашњења и закључке на основу резултата до којих је дошао у раду,
презентује их и дискутује са другим особама и преиспитује их у светлу добијених
коментара. Стечена нова сазнања и вештине повезује у јединствену  целину са
претходним.
- Проверава применљивост решења у пракси и користи стечена знања и вештине у
новим ситуацијама.

Корелација
међу
предметима

Пројектом је остварена корелација Технике и технологије, Ликовне културе, Српског
језика, Музичке културе, Математике и Природе и друштва.

Исходи по 
предметима

Природа и друштво:
 Поштује правила понашања одељењу;
 Уважава разлике и сличности међу ученицима;
 Уме да искаже своја осећања и да препозна осећања другова;
 Уме да искаже своје потребе и да уважава потребе другова из одељења;

Математика:
 Уме да процени положај предмета у простору ;
 Користи простор уважавајући потребе друга из клупе;

Српски језик:
 Учтиво учестује у вођеном и слободном разговору; 
 Уме да тражи одговор на питање;
 Конкретно и јасно објашњава задатке;

Музичка култура:
• Пева по слуху песме „Нова година“, „Звончићи...“.



Ликовна култура:
 Уочава делове и целину;
 Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама;

Активности 
ученика

Разговара, црта, пева, сече, разматра, договара, спаја, фотографише, слуша; 

Активност 
наставника

Организује, саветује, усмерава, подстиче, слуша,  мотивише, показује.

Начин 
презентације 
пројекта

Одељењска изложба продуката пројекта.

Начин 
укључивања 
окружења у 
пројекат

Садржаје пројекта  повезати кроз активности украшавања учионице, школе, домова.

Потребни 
ресурси

Материјал за рад - А4 листови у боји, маказе, лепак, селотејп, хефталица, лап -топ за 
презентовање радова;

Продукт Новогодишњи украси од папира (3D пахуље, ланчићи, звезде, корпице, честитке....)
Улога ИКТ Фотографије, проналажење шаблона, слика, модела; пројекције песама ...
Дужина 
трајања 
пројекта:  

4 часа

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА (ЧАСОВИМА)

Први наставни час- Одабир шаблона и прикупљање материјала
Ученици – чланови секције „Млади техничари“ врше одабир модела и шаблона које ће правити.
Међусобно трагају за идејама на интернету и одабирају их. 
Одређују материјал који им је неопходан за израду истих (папир, маказе, лепак, селотејп трака, хефталица,
боје....)
Исходи: 
Самостално проналази информације.
Покушава да реши проблем.

Други наставни час – Прављење шаблона од папира у боји
Ученици цртају шаблоне на папир у разним бојама и у разним величинама, припремајући их за спајање.
Исходи:
Критички однос према личном и туђем раду.
Ради и учи на различите начине.

Трећи наставни час – Ово могу ја, а ти? 
Чланови  секције  као  фацилитатори  са  наставницом  и  учитељицом  помажу  ученицима   IV/1  у  изради
различитих  украса  (продуката)  везаних  за  Нову  годину.Ученици  су  подељени  у  групе,  и  уз  придржавање
правила рада у оквиру групе, користећи већ унапред одрађене шаблоне, растављају их, спајају и праве разне
украсе.
Певање песме,,Нова година“, „Звончићи, ...“- са циљем јачања осећаја припадности колективу.
Исходи:
Критички однос према личном и туђем раду.
Учење на различите - нове начине.
Четврти наставни час – Организовање одељењске изложбе продуката рада у оквиру пројекта
Продукти пројекта се презентују у учионици (део продуката се користи за украшавање учионице и ходника).
Врши се анализа и вредновање пројекта, као и усвајање добрих стратегија за рад на следећим пројектима.
Исходи:
Уме да добијене продукте представи другима.
Поштује мишљење и ставове других.



РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ
1. И 2. ЧАС     чланови секције припремају материјал и прибор за рад, режу 
шаблоне за украсе.
МЕСТО РАДА: кабинет за ТиО
МЕТОДЕ РАДА:текстуална, вербална,стваралачка;

3. ЧАС         ученици IV разреда  израђују украсе од припремљених шаблона (3D 
пахуље, честитке, корпице, звезде, ланчиће…..)
МЕСТО РАДА: учионица
МЕТОДЕ РАДА: вербална, демонстративна, стваралачка, илустративна;

3. ЧАС

Ученици реализују пројекат 
у пријатној и позитивној 
атмосфери.



4. ЧАС: ПРИКАЗ ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА И ПРОДУКАТА ПРОЈЕКТА

Ученици су задовољни 
и поносни 
презентовали оно што 
су направили. 
Трудили су се да 
истакну добре 
стране својих 
продуката, али и да 
уоче недостатке и 
пропусте у раду, са 
циљем да их у 
наредним, сличним 
активностима уклоне.

Заједничко фотографисање  као успомена на реализован пројекат и лепо дружење са 
вршњацима.



ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ УЧИТЕЉА

Ред.бр. Критеријуми Процена успешности групе

Одличан Добар Потребна је помоћ

1. Активност ученика Сви чланови су активни Активни су појединци Укључити у рад 
пасивне ученике

2. Сарадња унутар групе Сви сарађују Сарађују поједини 
ученици

Потребна је подршка
учитеља

3. Поштовање правила у 
групи

Сви поштују правила Неки ученици поштују 
правила тима 

Галаме, причају и 
ометају чланове 
тима

4. Бр. одрађених задужења Сва задужења су одрађена Задужења су делимично 
одрађена

Задужења су 
недовољно одрађена

5. Начин презентовања 
пројекта

Сви учествују у 
презентовању

Неки чланови тима су 
били укључени

Укључити све 
учеснике тима

6. Начин располагања 
временом

Време је економично 
искоришћено

Време је углавном 
економично искоришћено

Време није 
рационално 
искоришћено

ПРОЦЕНА АКТИВНОСТИ ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

Анкетни листић за ученике:

1. За време рада на остваривању завршне пројекта „У сусрет Новој години“, мени је било:

(подвуци одговор за који се определиш

                                                                                  а) досадно

б) умерено занимљиво

  ц) изузетно занимљиво

2. Колико си ти био активан/активна? (заокружи број на скали од 1 до 5 за који се определиш)   

    слабо 1     2     3     4    5 потпуно

3. Сарадња у тимском раду била је: (заокружи број на скали од 1 до 5 за који се определиш)

  слаба 1     2     3     4    5 одлична

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ:  

За време рада, на остваривању пројекта под називом “У сусрет Новој години”, изузетно занимљиво је било радити
на такав начин за  75% ученика, а осредње занимљиво за 25% ученика.

Ученици су  анкетом показали да је  њихова  лична активност била потпуна,  тј.да  су  дали од себе максимум у
залагању: 85,57% ученика је своје активно учешће  оценило оценом 5 (потпуно), затим  1,86% ученика оценом 2
(слабо) и исти проценат оценом 3, а 10,71% оценом 3.

Ученици су сарадњу у тимском раду проценили овако: највиши ниво (изврсна) сарадња је постојала код 53,57%
ученика, нијансу слабија (оцењена оценом 4) је била присутна код 17,86% ученика, а осредње процењена је везана
за 28,57% ученика одељења.



РЕФЛЕКСИЈА

а) Групна процена

Најбитније је  да су се  у групи осећали изврсно,  да им је пројект био занимљив,  да су упознали нове методе
комуникације, разменили искуства и учили  тимски радити.  Желели би да убудуће још раде на овој теми, као
чланови секције „Млади техничари“.

б) Самопроцена

Подстиче критичко процењивање властитог рада и рада других. Ако ученици процењују учињено и вреднују свој
рад, добијамо повратну информацију о раду на пројекту. Пројекат им се свидео, мисле да су постигли најбоље што
могу, примењивали су различите приступе у раду, али наглашавају да им је још увек потребна повремена помоћ
старијих (учитељ, наставник, старији друг). Наравно, свој рад желе да покажу другима. Сматрају да би требало да
побољшају вештину сечења и савијања папира, коришћења маказа, како би радови задовољили естетску страну,
прављења плаката за изложбе.

ЗАКЉУЧАК

Самостално истраживање ученика претпоставља личну мотивацију, као и подстицај и помоћ у раду другима. Циљ 
је развити личне афинитете и креативност, али и искористити је као помоћ другима, да је стекну или надограде.

Предстојећи празници су били избор и начин да ученици што лепше и пријатније обележе празник. Тако се негује
један од основних педагошких циљева – љубав према ближњима и чување традиције.

Преко потребне животне вештине (комуникацијске и рад у тиму) се  максимално се развијају. 

Одабир извора, анализирање, самостално одлучивање упоређивање и вредновање неопходно је за целоживотно
учење.

Применом пројектне методе учење постаје успешније, ученик је активнији и ''образовање је окренуто ученику''.
Тако ће се лакше снаћи у будућем радном процесу јер ''данас послодавци очекују стручњаке који самостално раде,
одлучују о избору стратегија, метода и поступака којима ће постизати циљеве, као и да су оспособљени за рад у
различитим социјалним облицима ( индивидуалноме, тимскоме)''. (Муњиза, 2007.).

„РЕЦИ МИ, И ЈА ЋУ ЗАБОРАВИТИ,
ПОКАЖИ МИ И ЈА ЋУ МОЖДА ЗАПАМТИТИ

УКЉУЧИ МЕ И ЈА ЋУ РАЗУМЕТИ“.


