
Пројекат ,,Рециклажа“ 

 

 

Циљ пројекта Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и 

спречавање даљег загађења. 
Креативно изражавање ученика и уочавање како од рециклажног 

материјала да направимо ново и корисно кроз различито осмишљене 

активности. 

Исходи Свет око нас: 

 Сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

 Чува своју, школску и имовину других 

 Разликује природу од производа људског рада на примерима 

из непосредног окружења; 

 Штеди воду и одлаже отпад на предвиђена места; 

 Понаша се тако да не угрожава биљке и животиње у 

непосредном окружењу; 

 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: 

 Усмено описује ствари из непосредног окружења; 

 Бира и користи одговарајуће речи у говору; 

 На правилан начин користи нове речи у свакодневном говору 

 Правилно изговори и напише кратку и потпуну реченицу 

једноставне структуре са одговарајућом интонацијом, 

односно интерпинкцијским знаком на крају; 

Музичка култура: 

• Пева по слуху песме 

Ликовнакултура: 



 Опише,својим речима, визуелне карактеристике по којима 

препознаје облике и простор; 

 Преобликује, сам или у сарадњи са другима, употребне 

предмете мењајући им намену; 

 Користи материјал и прибор у складу са инструкцијама. 

Физичковаспитање: 

 Активно учествује у заједничким играма са друговима 

Активности ученика Разговара,слуша, договара се,примењује стечена знања,ослања се на 

предходна искуства, решава проблем,активно учествује,самопроцена 

напретка 

 

Активност  

наставника 

Организује,усмерава,подстиче,слуша, мотивише, показује 

Начин презентације 

пројекта 

 

Родитељи,вршњаци, наставно особље биће позвани на изложбу 

дечијих радова у учионици где ће бити представљени продукти 

пројекта 

Начин укључивања 

окружења у пројекат 

 

Вршњаци који ће посетити изложбу 

Родитељи који ће пружити подршку у прикупљању материјала 

Потребни ресурси 

 

Материјал за рад –картон, пластичне флаше, кутијице од лекова, 

лименке… 

Продукт Фотографије, еко канте,филм, збирка продуката са радионице, 

еколошке пароле 

Улога ИКТ Фотографије, презентација, филм о рециклажи... 

Међупредметне 

компетенције 

Компетенција одговоран однос према околини, компетенција 

комуникација, дигитална компетенција 

 

Дужинатрајањапројекта:   4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПО ДАНИМА (ЧАСОВИМА) 

Први наставни час- Чисто бирам-рециклирам 

Уводна активност предавања је одлагање отпада у непосредном окружењу уеколошким кесама, 

контејнерима,кантама. 

Гледање филма 

Питања за ученике: „Да ли увек идете стазом, а никад преко траве?Да ли пишете само у 

свескама, не и по оградама? Да ли отпатке увек бацате у канту за смеће? 
Откривање теме пројекта 

Ученици постављају питања 

Домаћи –потребан материјал за наредни час(картон, пластичне флаше, кутијице од лекова...) 

Други наставни час – Креативна рециклажа 

Од рециклажног материјала ученици праве употребне предмете. 

Наша изложба. 

Трећи наставни час – Моја машта може свашта 

Ученици добијају упутства за рад 

Договор о правилима рада 

Формирање тимова 

У тиму разговарају о задатку који треба реализовати, како га реализовати, шта 

употребити. 

У тиму праве: 

-план реализације задатка. 

-издвајају материјал неопходан за реализовање задатка. 

Презентовање радова 

Заједничка анализа и коментарисање продуката рада.  

Евалуациони листићи за децу. 

Четврти наставни час – ,,Рециклажа није гњаважа” 

Ученици уређују изложбени простор 

Представљање продуката пројекта. 

 

Циљ пројекта:Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и спречавање 

даљег загађења.Креативно изражавање ученика и уочавање како од рециклажног материјала да 

направимо ново и корисно кроз различито осмишљене активности. 

Реализација пројекта: Током овог пројекта ученици су се упознали са појмом рециклажа, знак за 

рециклажу, који материјали се могу рециклирати и где се они одлажу. Уводно предавање је 

одржала учитељица Јасна Мићуновић (експерт). Том приликом су ученици погледали два снимка 

који су били веома занимљиви и прилагођени узрасту ученика. Најинтересантније су биле 

креативне радионице на којима су ученици сами или у групама правили употребне предмете од 

рециклажног материјала.  



 

 



 

 

Продукти: Различити употребни предмети од рециклажног материјала. 

 

           

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

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 

 

100% 

 

/ 

 

/ 

2.  Сви смо 

уложили 

много труда 
 

95% 

 

5% 

 

/ 

3.  Сви смо 

сарађивали у 

групи 
 

90% 

 

10% 

 

/ 

 

 

 

 



 

Вредновањепројекта: Деца су са великим интересовањем и задовољством учествовали у 

изради разних предмета. У склопу овог пројекта ученици су имали прилике да покажу 

своју машту и креативност. 

- На основу вредновања рада ученика од стране учитеља, дошли смо до закључка да су сви 

ученици радо учествовали  у предвиђеним активностима, сарађивали су и поштовали, унапред 

одређена правила, а резултат тога је да су сва задужења одрађена за предвиђен временски период.  

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

резултата дошли до закључка да су сви ученици били активни, у складу са својим могућностима, 

да су улагали доста свог труда у раду и да су у великој мери  међусобно сарађивали. 

Закључак:Ученици су кроз овај пројекат на једноставан начин кроз учење и креативан рад, 

научили да се еколошки одговорно понашају према животној средини и да од материјала 

који се најчешће баца могу настатинови, лепи и корисни предмети. 

,,Не бацај отпад по свету, 

тако ћеш сачувати нашу планету!” 

 

 

,,Чиста природа здрав живот” 

Учитељи првог разреда 



 

 

 


