
ПРОЈЕКАТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА 5 РАЗРЕД ,,ОРГАНИЗМИ У НАШИМ ТЕКУЋИМ И СТАЈАЋИМ ВОДАМА ''

Наставник : Владимир Ветровић 

Одељење: 5 Сараново                                         Рађено : од 11. 01. 2019. – 25. 01. 2019.

    Међупредметне компетенције: Одговоран однос према околини, сарадња, дигитална 
компетенција, естетска компетенција, решавање проблема, рад са подацима. 

   Циљ пројектне наставе: Да ученици схвате одлике, грађу и прилагођавање слатководних 
организама на одређене услове средине и развијање еколошке свести и потребе о очувању 
водених организама и животне средине. 

   Исходи пројектне наставе: Да преузму појединачну  одговорност за заједничка постигнућа.
Уочавају значај сарадње за остваривање заједничких циљева.  

Тема пројекта: ,, Организми у нашим текућим и стајаћим водама''   

Исходи пројекта : - Да уоче одлике и грађу организама у односу на њихову животну средину  
                                 -Да уоче начине прилагођавања организама одређеним условима живота.
                                 -Да разликују начине прилагођавања различитих врста водених 
организама. 

Међупредметна корелација: Српски језик, географија, информатика и ликовна култура. 

    Задаци: 1. Изабрати и истражити неку биљну и животињску врсту у нашим водама, на    
интернету или стручној литератури. 
                2. Исписати податке о одликама, начину живота, грађи, исхрани ових организама 
и нацртати тај организам на папиру формата А-4. 
                3. Сумирање резултата и израда паноа слатководних организама.  

   Активности ученика и наставника: Објаснити ученицима конкретне задатке. Да изаберу 
неку биљну или животињску врсту у нашим водама. Пронађу податке о њој на интернету или
литератури. На папиру формата А-4 испишу податке о грађи, начину исхране и одликама тог 
организма и да га нацртају на истој страни.Презентовање података је индивидуално и сваки 
ученик ће показати и прочитати шта је урадио. На крају се сумирају подаци о овим 
организмима и приступа се изради паноа са слатководним организама. 

   Облик рада : индивидуални и групни.  

   Улоге и одговорности: Сваки ученик за себе бира одређени организам и о њему врши 
истраживање. Пре тога ученици се између себе догаварају који ће организам свако од њих 
да изабере, како не би дошло до поклапања, нега да свако одабере различиту врсту. 

Временска динамика: Две недеље, од 11. 01. 2019. – 25. 01. 2019 год. 

Ресурси: интернет и стручна литература. 

   Праћење и вредновање: Ученици углавно сами врше процену оног што је урађену уз 
консултације са наставником, шта још треба додати или избацити из рада. На крају сваки 
ученик врши презентацију урађеног, резултати се сумирају, анализирају и израђује се пано 
на тему: ,, Организми у нашим водама''.     



                                        Извештај о постигнутим резултатима 

    Пројекат је рађен у периоду од 11. 01. 2019. – 25. 01. 2019. у одељењу 5 разреда у 
Саранову и у складу је са планом ипрограмом за тај разред, на укупно 2 школска часа. На 
првом часу ученицима је објашњена тема пројекта и они су изабрали задатке на којима ће да
раде. Ученици су имали рок од 2 недеље да ураде задатке пројекта, а на другом часу вршено
је представљање и вредновање рада сваког од ученика. Ученици су одговорно приступили 
изради својих радова и сви су испунили договорене задатке. Ученици су сами одабрали теме 
о којима су прикупљали податке: Водена змија, шаран, речна шкољка, барска 
шкољка,пастрмка и бели локвањ.  
    Свако од ученика је показао и прочитао своје радове , резултати су сумирани и повезани 
са градивом које је рађено на часу. На основу радова ученика израђен је постер: ,, Организми
у нашим слатким водама''  , који се налази у њиховој учионици.  

Постер

У Рачи: 29. 01. 2019.                                        Наставник: Владимир Ветровић                               


