
Пројекат ,,Здравље“ 

                         

 

Циљ пројекта Оспособљавање ученика за здраву исхрану ,формирање трајних навика, 

важност узимања разноврсних намирница у свакодневној исхрани и њеном 

утицају на правилан раст и развој. 

 

Исходи Свет око нас: 

 правовремено и примерено ситуацији исказује своје основне 

животне потребе за храном и водом;  

 сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

 повезује резултате учења и рада са уложеним трудом. 
Математика:  

 групише предмете и бића са заједничким својством; 

 прочита и користи податке са једноставнијег стубичног и 

сликовног дијаграма или табеле. 
Српски језик: 

 учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

 обликује усмену поруку служећи се одговарајућим речима; 

 усмено прича према слици/сликама и о доживљајима; 

 усмено описује ствари из непосредног окружења; 

 учествује у сценском извођењу текста; 

 пажљиво и културно слуша саговорнике; 

 спаја више реченица у краћу целину; 

 пронађе информације експлицитно изнете у тексту. 
Музичка култура: 

 повезује музичко дело у односу на њему блиске ситуације, врсту 

гласа и боју инструмента са карактером дела;  



 учествује у школским приредбама и манифестацијама. 
Ликовна култура: 

 користи материјал и прибор у складу са инструкцијама; 

 преведе једноставне појмове и информације у ликовни рад; 

  изражава своје замисли, доживљаје, утиске, осећања и опажања 

материјалом и бојом по избору. 

Физичко васпитање: 

 уочи промену у расту код себе и других; 

 уочи разлику између здравог и болесног стања; 
 схвати значај коришћења воћа у исхрани. 

 правилно се понаша за столом 

 учествује у одржавању простора у коме живи и борави; 
 

Активности 

ученика 
 активно учешће у раду 

 практична примена стечених знања 

 самопроцењивање напретка 

 запажа,упоређује,примењује,решава проблем,организује,повезује 

знање с другим областима,ослања се на предходно искуство 

 учествује у приредби 

Активност  

наставника 
 организује,охрабрује,помаже, усмерава, прати напредак 

интервенише и подстиче ученике 

Начин 

презентације 

пројекта 

 

Родитељи и наставно особље биће позвани путем позивница на приредбу 

,,Здрава храна сваког дана”, У учионици ће бити постављена изложба 

продуката насталих током пројекта(пано пирамида исхране, пано здрава 

храна, радови ученика). 

Начин 

укључивања 

окружења у 

пројекат 

Родитељи и чланови породице који ће пружити подршку у прикупљању 

материјала за израду паноа, за воћну салату,за приредбу. 

Учешће експерта(наставник биологије, кувар) 

Посета- гледање приредбе 

Потребни 

ресурси 

 

Материјални:ЦД плејер/пројектор, рачунар. 

Материјал за практичан рад: хамер, лепак, маказе, боје, илустрације, 

сличице, пластелин  

Људски ресурси: родитељи, експерт- наставник биологије,кувар 

Продукт  2 паноа, јеловници, фотографије, видео запис, приредба,презентација 

Улога ИКТ Израда фотографија,видео запис. Тражење информација коришћењем 

интернета.  

Међупредметне 

компетенције 

Одговоран однос према здрављу, комуникација, сарадња, решавање 

проблема, компетенција за учење, рад са информацијама и подацима 

Дужина трајања 

пројекта:   

10 часова 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА (ЧАСОВИМА) 

Први наставни час- Један сасвим обичан дан 

Ученици цртају храну коју обично једу у току дана, од јутра до мрака.  

Слушају причу „ Дан једног успешног првака“.  Док слушају причу, одвајају сличице хране  

која се помиње у тексту, а они је сматрају здравом. 

Разговор о одабраним сличицама и о томе како храна коју свакодневно једу утиче на њихово 

здравље.  
Други наставни час –,, Здраво растимо” 

Експерт у посети- наставник биологије 

Ученици гледају презентацију ,, Здраво растимо” (здрава исхрана,значај физичких активности, 

одржавање хигијене....) 
Разговор са експертом о здравој храни – питања ученика 

Занимање наставник биологије 

Трећи наставни час – Ко су борци за здравље? 

Разговор са ученицима о начинима на које човек задовољава једну од својих основних 

потреба – потребу за храном. 

 Укратко им објаснити пирамиду исхране,почевши од појма пирамида; правилан начин 

исхране, четири основне групе намирница: 

1. житарице 

2.поврће и воће   

3.млеко, јаја, месо и риба 

4. масти и слаткиши.  
Припрема за следећи час,подела ученика у следеће групе: Салате,Хлебићи,Рибице,Слаткиши. 

У складу са називом групе,  ученици добијају листиће са истраживачким задацима: Истражите 

заједно са родитељима и сазнајте што више о… да понесу сличице 

(Да потраже информације, уколико имају могућности за коришћење интернета).    

 Четврти наставни час – Хранимо ли се правилно? 

Разговор са ученицима о материјалу који су приремили за час, у складу са 

истраживачким задацима које су добили.  

Ученици дискутују на нивоу групе и припремају се за извештавање, имајући у виду 

избор одговарајућих сличица за своју групу. Постављају на папир  сличице које су 

донели. 

Ученици сваке групе лепе сличице на хамер на коме је нацртана пирамида и 

извештавају о врсти намирница коју су проучавали.  

Закључујемо- Које намирнице су најздравије? Које треба јести најмање? Због чега?  

Значај коришћења разноврсних намирница у исхрани. 

Пети наставни час – Е баш хоћу да се здраво храним! 

-Усвајање принципа здраве хране кроз стихове песме „Ако желиш мишиће“ Љубивоја 

Ршумовић и комада ,,Свађа у повртњаку”. 
Значај воћа и поврћа у исхрани 

Креативан рад ( израда маски у облику воћа и поврћа, сваки ученик имао задатак да 

изради маску поменутог воћа и поврћа). 

Шести наставни час – Шта је то здрава ужина 

Разговор о улози и значају намирница. 

Ученици цртају неколико предлога намирница или готових производа који су пожељни 

за здраву ужину. 

Презентују своје радове и дискутују о предлозима за здраву ужину. 
Прављење воћа и поврћа од пластелина. 



Седми наставни час – Како да направимо јеловник 

-Игра „Погоди воће и поврће“  

Подела ученика у групе (пет оброка) 

Ученици праве јеловник који укључује: доручак, ручак, вечеру и  две ужине).  

Представљају своје јеловнике.  
 

Осмо наставни час – Сада знам 

-Ученици слушају драмски текст ,,Снежана и седам патуљака” 

-Препознају патуљка који се здраво храни и помажу осталим патуљцима да промене свој начин 

исхране. 

 РЕДОВНА ИСХРАНА + РАЗНОВРСНА И ЗДРАВА ХРАНА= ДОБРО ЗДРАВЉЕ 

-Семафор исхране (

 

 

Девети наставни час – Кад ме једу свима пријам 

Час се реализује у школској кухињи, уз помоћ експерта кувара. 

Разгледање и именовање воћа. 

Припрема воћне салате и сока. 

Дегустација 

 

Десети наставни час – Открили смо борце за здравље. Уживајмо! 

Изложба продуката рада у учионици. 

Приредба ,, Здрава храна сваког дана” 

Гости родитељи и наставно особље. 

Анализа и вредновање пројекта. 
 

Ток (реализација) пројекта: Током овог пројекта  ученици су имали прилику да се 

кроз бројне занимљиве активности (приче, стихове, позоришне комаде, драмске 

текстове) упознају са здравом храном и схвате њен значај за правилан раст и развој. 

Усвојили су појам Пирамида исхране (правилан начин исхране, четири основне групе 

намирница). Ученици су своју креативност испољили приликом израде маски у облику 

воћа и поврћа, правили своје јеловнике, здраву ужину. Уз помоћ експерта кувара и 

родитеља припремали су воћну салату и сок. Посетио нас је експерт – наставница 

биологије која је ученицима приказала презентацију „Здраво растимо“ и одржала 

предавање о здравој исхрани, значају физичких активности и одржавању хигијене. 

Такође их је упознала и са занимањем наставник биологије. 

    



Продукти пројекта: Пано- Пирамида исхране,воће и поврће од пластелина,бојанка 

воће и поврће, јеловник, фотографије, видео запис, приредба,презентација... 

               

                           

 

ВРЕДНОВАЊЕ И САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Процена активности од стране учитеља 

Ред.бр. Критеријуми Процена успешности групе 

  Одличан Добар Потребна је 

помоћ 

1.  Активност ученика у 

тиму 
Сви чланови су 

активни 

Активни су 

појединци 

Укључити у рад 

пасивне ученике 

2.  Сарадња унутар тима 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 

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 



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 
 

75% 

 

25% 

 

/ 

3.  Сви смо 

сарађивали у 

групи 
 

85% 

 

15% 

 

/ 

 

Резултати анкете су показали да су ученици били активни у реализацији пројекта, као и да су  

улагали велики труд, у складу са својим могућностима. Сарадња у групама је била на високом 

нивоу. 

Вредновање пројекта- Задовољни смо овим пројектом и реакције ученика су 

позитивне.Било им је забавно и лепо. Највише им се допало дегустација воћне салате и 

приредба. Већина ученика  била је активни у раду, а то нам је био и циљ.Углавном су 

сви ученици сарађивали у групи и поштовали правила.Сва задужења су одрађена и сви 

ученици су учествовали у презентовању пројекта.Време је углавном економично 

искоришћено. 

 

 

Закључак- Иако још сви не користимо потпуно здраву храну у исхрани, надамо се да 

смо кроз овај пројекат  бар мало приближили здраве намирнице али и њихову важност 

у исхрани и здрављу и подстакли децу и родитеље да мало размисле о оброцима који 

сами једу али и њихова деца. 

 

 

Учитељи првог разреда 

 

 

 

 

 


