
Укупно време за рад:  4 школска часа

Тема:

српски језик

математика         

слободне активности   

ПЕПЕЉУГА 
IV/1 разред

СЦЕНАРИО ЗА ЦЕЛОДНЕВНУ НАСТАВУ

Учитељица: Љиљана Станојевић

Наставни предмет:

Одељење:

ТЕМАТСКИ ДАН



Наставни предмет:   Српски језик
Наставна јединица:  Пепељуга 
Тип часа:  утврђивање
Циљ и задаци: - развијање и неговање маште, креативности и литерарног  
стваралаштва код ученика;
                            - неговање интересовања и љубави према читању;
                            - богаћење речника;
                            - утицање на формирање етичких и хуманих норми   
                            понашања. 
Наставна средства: папирићи са исписаним пословицама за формирање група, 
листићи са припремљеним задацима, папири А4, стикери, фломастери
Наставне методе:  разговор, текстуална, искуствена, кооперативно учење у 
групи, интерактивно учење, писана реч, усмено излагање, демонстративна;
Облици рада:   фронтални, индивидуални, рад по групама
Време за рад:  90 минута

1.-2. ЧАС



Пословице:
1. Ko ради, не боји се глади.
2. Ко хоће веће, изгуби оно из вреће.
3. Црне руке, а бела погача.
4. По јутру се дан познаје.

УВОДНИ ДЕО:
    Формирање група: Ученици извлаче понуђене картончиће са 
деловима исписаних пословица и састављањем њихових делова, 
формирају 4 групе.

    ИГРА ОТКРИВАЛИЦА: Групе редом говоре једно слово. Ако оно 
постоји у скривеном називу, група стиче право да погађа назив данашње 
теме, ако нема слова или група не погоди тачан одговор, наставља 
следећа група. Тако све до откривања. 

(Одговор је: Пепељуга)

      ___  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___



    Питање за учитељицу:

         Након што се договоре унутар група и запишу питање, групе редом 
постављају питања на која одговарам а они коментаришу да ли су 
задовољни одговором. У неком одговору намерно грешим како бих 
проверила њихову пажњу и да ли су они читали текст. 

       Све групе добијају исти задатак који гласи: Да бисте проверили да 
ли је ваша учитељица прочитала бајку Пепељуга, поставите јој 
једно питање у вези са бајком. Питање запишите на добијеном 
стикеру.

Главни део
       Групе добијају задатке за рад.

На основу прочитане бајке, драмског текста и датог почетка
                    напишите лирску песму о Пепељуги. Наслов одредите сами. 

    ____________
                                     

       Због вретена свога 
  што у јаму паде, 
   Пепељуга млада 
   без мајке остаде.



         Продужите бајку Пепељуга тако што ћете описати њен    
    живот са принцом, али замислите да се радња дешава у     
    данашње време. Наслов одредите сами.

На основу прочитане бајке, драмског текста и датог почетка 
              осмислите и напишите епску песму о Пепељуги у десетерцу. 

Наслов одредите сами. 
 _________________

      Боже мили чуда великога,
       Пепељуга без мајке остала,
       због маћехе која је не воли

          мајка јој се у краву претвори.



      На основу бајке Пепељуга, истоименог драмског 
текста Александра Поповића и датог почетка, осмислите 
и напишите драмски текст. Наслов одредите сами.

                                               ________________

Маћеха: (Обраћа се ћеркама)  Драге моје лепотице, спремите се , водим вас на 
журку.Уморне сте од тих игрица на компјутеру. Време је да мало изађете међу 
друштво и одморите се. 
Роза и Пепина: Одмах, мама!                                       
Маћеха:  (Обраћа се строго Пепељуги)  А ти, ленчуго, имаш целу ноћ да 
прочиташ књигу Алиса у земљи чуда и да после читања, у Розиној свесци за 
лектиру опишеш лик оне луталице Алисе и њених чудних другара. Не заборави 
да образложиш њихове особине и на крају извучеш и испишеш што више тих 
порука приче. (Подсмешљиво) Хм, ти учитељи...Само муче децу. 
Пепељуга: Али...
Маћеха: 



Групе извештавају своје резултате.
     Продукте рада група постављамо на видно место на паноу.

Групе раде на изради својих задатака.



Завршни део
    Групе добијају нове задатке.
    Након добијања задатака, договарају се унутар група и припремају  
да их усмено излажу и образложе. 

                       Опишите какав би био Пепељугин живот да је на месту њене

                   маћехе била Ковиљка из народне песме Јетрвица адамско колено.

                       Да сте на месту неке од маћехиних кћери, опишите како бисте   
                       поступали према Пепељуги. 

                     Да сте на месту Пепељугиног оца, шта бисте учинили да
                     заштитите Пепељугу.

                      Да је Пепељуга ваша другарица из разреда, како бисте јој   
                       помогли да јој олакшате живот са злом маћехом.



        Извештаји група 
       На основу договора унутар група, један ученик усмено излаже садржај 
добијеног задатка. 
       Након излагања, чланови осталих група коментаришу одговоре и, у 
случају да им нешто из приче није јасно, постављају питања  на која 
добијају потпунији одговор.

      Критички осврт на рад група
     Чланови групеа коментаришу начин рада унутар група, истичу чланове који 
су највише допринели својим радом у групи. Коментаришу како им се свиђа 
овакав рад, дају предлоге како би волели да раде у сличним ситуацијама на 
будућим часовима./home/iva/Слике/2018-19./Tematski dan-



Наставни предмет:    Математика
Наставна јединица:   Дељење вишецифрених 
бројева
Тип часа: утврђивање
Циљ: - Усвајање начина правилног записивања одговарајућих чланова код 
дељења, као и потписиванја при дељењу;
           - утврђивање, вежбање и примена стечених знања у дељењу бројева  
           - развијање логичког мишљења и закључивања.
Наставна средства: листићи са ребус задацима, листић са магичном јелком, 
папири А4, пано са решењима задатака
Наставне методе:  разговор, текстуална, искуствена, кооперативно учење у 
пару, писана реч, демонстративна
Облици рада:   фронтални, индивидуални, рад у паровима, рад по групама
Време за рад:  45 минута

3. час



         Уводни део: 
            Подела листића са  ребус-задатком постојећим групама. Решењем   
     задатака групе долазе до циља данашњег часа. Следе упутства за рад и 
   решавање задатака.

Саопштавање решења и записивање циља часа на табли.

Слово

Решење

Реши дате jедначине и у табелу упиши одговарајућа слова испод сваког 
решења. Тако ћеш открити шта ћемо радити на овом часу.

  1 025 + х = 1 225,                           х =  ____  Е       
      х – 500 = 500,                             х = ____   Д
      501 + х  = 301,                            х = ____   Е
      999 + х = 2 000,                          х = ____   Е        
      х + 489 = 500,                             х = ____   Љ       
      х + х = 2,                                     х = ____   Њ

1 000 200 1 001 11 1 200



 Главни део

      Формирање парова и упутства за рад:
      - Ових дана сам чула да је маћеха наредила Пепељуги да уради з
Следи формирање парова тако што бољи ученици бирају себи пара из редова 
слабијих ученика.
Подела задатака и њихово решавање у паровима.



            
  АКО РЕШИТЕ ОВЕ ЗАДАТКЕ ПЕПЕЉУГА ЋЕ ВАМ БИТИ 
МНОГО  ЗАХВАЛНА ЈЕР ЋЕ САМО ЗА ТАЧНА РЕШЕЊА 
ДОБИТИ РУЧАК ОД МАЋЕХЕ:

1) Израчунај количник бројева:
     8 704 и 34;      
     2 345 и  67;           
     2 058  и 98;           
     4 840 и 40;   
2)  За колико је количник бројева 443 564 и 68 
већи од  количника бројева 292 857 и 47? 
        
 3)   Збир два броја је 6 468. Први је 6 370. 
Колико пута је други сабирак мањи од првог?



     Повратна информација: Парови размене своја решења са суседним паром. 
Редом откривам тачна решења на унапред припремљеном табаку на основу којих 
парови проверавају решења и исправљају евентуалне грешке.

1.   2. 3.

   8 704 : 34 = 256
- 6 8
   1 90
 -1 70
   = 204                    - 204  
2 345 : 67 = 35-  2 01
   = 335    - 335
      = == 
   2 058 : 98 = 21  
    4 840 : 40 = 121

(443 564: 68) - (292 857 : 47)=

   6 523   -   6 231   =  292
                  

6 468 : 6 468 - 6 370 =
      6 648 : 98 =66



Завршни део

       Ако се потрудите 
да пронађете 
одговарајуће сабирке 
у Кад сви заврше, 
размене листиће са 
суседним паром и 
заједно проверавамо 
тачност решења.
           

 На крају похваљујем 
њихов рад.

МАГИЧНА ЈЕЛКА



ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Тема:        Пепељуга 
Циљ:    Развијање и неговање креативних способности код ученика
Облици рада:  Рад по групама               

Уводни део
 Разговор о појму и врастама уметности.

  Подела у четири нове групе, по могућству, на основу склоности 
ученика.

  РЕПЕРИ        ТВ
СПИКЕРИ

ОПЕРСКИ
 ПЕВАЧИ

  Називи група, распоређени на 4 радна стола:

4.ЧАС

ГЛУМЦИ



         Подела задатака групама, упутства за рад и израда задатака.
(Задаци су продукти ученика са часа српског језика.)

Припремите се да добијени продужетак бајке  
   Пепељуга прочитате као ТВ спикер.

Припремите се да добијену лирску песму о Пепељуги,            
отпевате у стилу реп музике.

Припремите се да добијену епску песму о   
        Пепељуги отпевате као оперу.

            Уз помоћ расположивих лутки припремите се да 
добијени драмски текст о Пепељуги одглумите. Текст   
        можете допунити по својој замисли.

РЕПЕРИ

ОПЕРСКИ 
ПЕВАЧИ

 ТВ
РЕПОРТЕРИ

ГЛУМЦИ

Главни део



     Коментаришемо продукте група и бирамо најуспешније и 
најзанимљивије извођаче уз образложење.

ИЗВЕШТАЈИ ГРУПА

Групе изводе своје улоге зависно од задатака које су добили.

ЗАВРШНИ ДЕО

ИЗВЕШТАЈИ ГРУПА



На добијеном папиру ученици записују своје утиске о данашњем раду.
Бирају час који им се највише допао.

ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА


