
Пројекат ,,ПОРОДИЧНИ ДОМ, ШКОЛА“

Циљ пројекта Међусобно  упознавање  ученика  и  развијање  другарских  осећања  међу
ученицима,упознавање ученика с правилима понашања, њиховим значајем и применом.

Исходи Свет око нас:
 Понаша се тако да уважава различитост својих вршњака и других људи
 Уважава разлике и сличности међу ученицима
 Уме да искаже своја осећања и да препозна осећања другова
 Придржава се договорених правила понашања у школи и прихвата последице ако их

прекрши
 Чува своју, школску и имовину других
 Сарађује са вршњацима у заједничким активностима
 Повезује резултате учења и рада са уложеним трудом.

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

Српски језик:
 Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору;
 Обликује усмену поруку служећи се одговарајуцим речима
 Усмено описује ствари из непосредног окружења
 Пажљиво и културно слуша саговорнике;

Музичка култура:
• Пева по слуху песме „Ау, што је школа згодна “ и „Другарство“.

Ликовна култура:
 Преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад
 Црта на различитим подлогама и форматима папира
 Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама.

Физичко васпитање:
 Учествује у игри водећи рачуна о потребама својих другова
 Активно учествује у заједничким играма са друговима
 Пажљив је у току игре и води рачуна да некога не повреди
 Учествује у одржавању простора у коме живи и борави.

Активности 
ученика

Игра се,разговара,црта, саставља,играње улога,запажа, упорешује, примењује, ослања се на
предходна искуства

Активност 
наставника

Организује,прати,усмерава,подстиче,слуша, мотивише, показује



Начин 
презентације 
пројекта

Одељењска изложба продуката пројекта

Мешупредметне
компетенције

Комуникација,сарадња,дигитална компетенција,решавање проблема

Потребни 
ресурси

Материјал  за  практичан  рад:  хамер,  лепак,  фломастери,  маказе, слагалица  део  за  сваког
ученика, дигитална камера, лап -топ за презентовање рада. 
Експерти запослени у школи

Продукт Одељењски портфолио-слике, укратко упознавње сваког члана одељења, пано, постери, 
слика-слагалица, мултимедијални материјали - (фотографије, видео снимак, филмић)

Улога ИКТ Фотографије, презентација, пројекција песме и видео записи
Дужина трајања
пројекта:  

6 часова

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА (ЧАСОВИМА)
Први наставни час- Игра упознавање ученика-представљање
Кроз разговор ученици се представљају.
Игра  ,,Сви  који“-ученици  седе  у  круг,учитељ  започиње  игру,,Сви  који  воле  чоколаду“,а  затим  ученици
настављају игру.
У току игре када сви подигну руке тада се аплаудира.
После игре свако од ученика каже шта највише воли од онога што је споменуто.
Учење песме,,Ау што је школа згодна“-у циљу подизања мотивације и повезивања ученика у нови колектив
Други наставни час – Исти, а различити
Певање песме,,Ау што је школа згодна“
Ученици представљају себе, своје жеље,интересовања,играчке,игре
Разговор о сличностима и разликама са својим друговима.
Описивање, поређење, формулисање закључака.
Трећи наставни час – Исти, а различити 
Ученици праве слагалицу одељења на великом папиру.
Свако од ученика добија део слагалице, цртају и боје шта они воле и шта воле њихови другови.
Састављају слагалицу и постављају је на пано.
Фотографишу слагалицу телефоном.

Четврти наставни час – Лепо понашање
Ученици се деле у групе обилазе школске просторије и разговарају о Правилима
 понашања : 
-Са чистачицом разговарају о правилама понашања у школском тоалету, ходнику
-Са наставником физичког васпитања о Правилима понашања која важе у простору за вежбање у школи или ван
ње, као и  неопходност поштовања правила понашања током вежбања.
-Са куварицом о Правилима понашања која важе у школској кухињи
-Са учитељицом о Правилима понашања у учионици
Након обиласка враћају се у учионицу, за сваку просторију цртају и праве заједничке постере.
Домаћи-пронаћи  сличице(на  интернету,часописима  или  их  нацртати)које  осликавају  лепо  и  лоше
понашање.Ученици се упућују на могућност тражења помоћи од старијих.
Пети наставни час – Лепо понашање
Свака група представља своје постере и сличице.
Разговарамо о различитим облицима понашања и изводимо закључак.
Ученици гледају филм ,,Није тешко бити фин“
Разговарамо о садржају филма
По групама снимамо видеозапис- лепо и лоше понашање у школским просторијама
Шести наставни час – Лепо понашање
Продукти пројекта се презентују на поноу у учионици
Гледају видео запис
Врши се анализа и вредновање пројекта,као и усвајање добрих стратегија за рад на следећим пројектима



ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ

Процена активности од стране учитеља
Ред.бр. Критеријуми Процена успешности групе

Одличан Добар Потребна је помоћ
1. Учешће чланова групе Сви чланови 

учествују
Учествују само неки 
чланови

Један или два члана доминирају

2. Сарадња међу 
члановима групе

Сви сарађују Сарађују поједини 
ученици

Потребна је подршка учитеља

3. Поштовање правила у 
тиму

Сви поштују 
правила

Неки ученици 
поштују правила 
тима 

Галаме,причају и ометају 
чланове тима

4. Број одрађених 
задужења

Сва задужења су 
одрађена

Задужења су 
делимично одрађена

Задужења су недовољно 
одрађена

Процена активности од стране ученика
Ред.бр. Критеријуми Процена успешности групе

Одличан Добар Потребна је помоћ
1. Свиђа ми се овај начин рада

2. Часови су били занимљиви

3. Сарађивао/ сарађивала сам са 
децом у групи


