
Пројекат ,,Разноврсност природе“ 

 

Циљ пројекта Развијање љубави и одговорности према природи, склоност ка 

истраживању и развијању почетних сазнања о томе да све биљке и 

животиње имају своје место у природи.  

Исходи Свет око нас 

 Идентификује биљке и животиње из непосредног окружења на 

основу њиховог спољашњег изгледа; 

 Уочава разноврсност биљака и животиња на основу спољашњег 

изгледа; 

 Понаша се тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

 Повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 

Математика:  

 Групише предмете и бића са заједничким својством. 

Српски језик: 

 Учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

 Обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима 

 Усмено описује ствари из непосредног окружења 

 Усмено препричава; усмено причапрема слици/сликама и о 

доживљајима; 

 Бира и користи одговарајуће речи у говору; на правилан начин 

користи нове речи у свакодневном говору; 

 Влада основном техником читања и писања ћириличког текста; 

 Разуме оно што прочита; 

 Пажљиво и културно слуша саговорнике; 



 Учествује у сценском извођењу текста; 

 

Музичка култура: 

• Користи самостално или уз помоћ одраслих доступне носиоце 

звука. 

• Ствара звучне ефекте, покрете уз музику, мању ритмичку целину 

помоћу различитих извора звука. 

Ликовнакултура: 

 Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

 Oбликује једноставне фигуре од меког материјала;  

 Oдабере, самостално, начин спајања најмање два материјала; 

 Црта на различитим подлогама и форматима папира 

 Изрази, материјалом и техником по избору, своје замисли, 

доживљаје, утиске, сећања и опажања. 

Физичко васпитање: 

 Одржава равнотежу у различитим кретањима. 

 Изведе кретања, вежбе и кратке саставе уз музичку пратњу; 

 Игра дечји плес. 

Активности 

ученика 

Игра се,разговара,црта, саставља,,запажа,истражује,описује, упоређује, 

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 

 

Материјални: ЦД плејер/пројектор, рачунар. 

Материјал за практичан рад: картон,пластелин,хамер, лепак, маказе, 

боје, илустрације, сличице, фигурице... 

Продукт  панои,зелени кутак,фотографије, хербаријум,презентација 

Улога ИКТ Фотографије, презентација 

Дужина трајања 

пројекта:   

6 часова 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА (ЧАСОВИМА) 

Први наставни час- Разноврсност природе 

Разговарали смо са ученицима о пророди. 

Кроз презентацију ученици су упознати са разноврсношћу биљног и животињског света. 

Ученици су причали о биљкама и животињама из непосредног окружења. 

Задужења за следећи час : Изрезати сличице биљака и животиња. 

 

Други наставни час – Биљке и животиње моје околине 

Сличице које су ученици донели разврставамо у групе: домаће, дивље животиње, биљке (украсне, 

лековите, воће, поврће...) 

Подела ученика у групе. 

У оквиру групе ученици добијају задатак да представе одређену биљку или животињу. 

 

Трећи наставни час – Ми мали истраживачи- биљке 

Ученици су, као мали истраживачи, препознавали, прикупљали и разврставали биљке које су 

пронашли у околини школе. 

Правимо одељењски хербаријум и цртамо биљке. 

Домаћи задатак: Одабери животињу, нацртај или изрежи сличицу и опиши (изглед, начин исхране, 

користи...) 

Четврти наставни час – Ми мали истраживачи- животиње 

Ученици који живе на селу (или имају рођаке на селу) извештавали су о врстама домаћих 

животиња које се тамо гаје, њиховом изгледу, начину исхране и производима које од њих 

добијамо. 

Елементарне игре: Вук и јагње, Зека, Иде маца око тебе. 

Задужења за следећи час: Донети материјал за Зелени кутак 

Пети наставни час – Зелени кутак у мојој учионици 

Ученици подељени у групе праве  Зелени кутак 

 

Шести наставни час – Чувајмо природу! 

Продукти пројекта се презентују. 

Врши се анализа и вредновање пројекта. 

Драматизација текстова: Хвалисави зечеви, Голуб и пчела, Два јарца... 

 

Реализација пројекта:На почетку пројекта ученици су се кроз презентацију упознали са 

различитим врстама биљног и животињског света и на тај начин проширили своја знања о 

живој природи. Прикупљали су сличице и значајне податке о одређеним врстама биљака 

(украсне, лековите, воће, поврће) и животиња (домаће и дивље) и извештавали о томе. 

Посебно им је било занимљиво када су се нашли у улози малих истраживача и притом 

препознавали, прикупљали и разврставали биљке из своје околине. Играли смо 

елементарне игре: Вук и јагње, Зека, Иде маца око тебе. Потом смо правили Зелени кутак 

у учионици и одељењски хербаријум. Кроз драматизацију представили текстове: 

Хвалисави зечеви, Голуб и пчела, Два јарца... 

 

Продукти пројекта:панои, ,,зелени кутак”,фотографије,презентација. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

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 

 

 

 

 



Резултати анкете: 

Процена активности од стране ученика 

Ред.бр. Критеријуми Процена успешности групе 

  Одличан резултати 

у % 

Добар резултати 

у % 

Потребна је 

помоћ 

резултати  

у % 

1.  Сви су били 

активни 

 

90% 

 

10% 

 

/ 

2.  Сви смо 

уложили 

много труда 
 

85% 

 

15% 

 

/ 

3.  Сви смо 

сарађивали у 

групи 
 

90% 

 

10% 

 

/ 

 

Вредновање пројекта:- На основу вредновања рада ученика од стране учитеља, дошли смо до 

закључка да сви ученици радо учествују, према својим могућностима, у предвиђеним 

активностима, сарађују између себе и резултат тога је да су сва задужења одрађена. Мали број 

ученика не поштује правила тима.                                                                                                                                     

Ученици су такође процењивали успешност свог рада и напредовања, па смо на основу добијених 

резултата дошли до закључка да је већина ученика била активна, да су улагали доста  труда у раду 

и да су међусобно сарађивали. 

Закључак: Ученици су кроз овај пројекат проширили знања о биљном и животињском свету из 

свог окружења. Стекли су нова знања о томе како и они сами могу да буду мали истраживачи и да 

на основу свог рада и труда могу да дођу до нових сазнања. Код ученика је развијана свест да 

природу треба да чувају и да буду одговорни према њој како би им она то узвратила. 

Учитељи првог разреда 


