
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Тема: ЈЕЗИК 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Ученикузпомоћпрепознајеврстеречи: 

именице, придеве, глаголе, заменице и 

бројеве; 

- 

Узпомоћпрепознајеграматичкекатегори

јепроменљивихречи (род и 

бројзаједничкихименица) и 

глаголсковреме (презент, перфекат и 

футур);                       

-

Узпомоћпрепознајеврстереченицапоко

муникативнојфункцији (обавештајне, 

упитне, узвичне, заповедне) и 

попотврдности/одричности (потврдне и 

одричне);  

- 

Узпомоћразликујеуправниоднеуправно

гговора, препознајемоделе; 

- 

Узпомоћпрепознајеврстуодслужберечи 

у реченици; 

- 

Узпомоћпрепознајеосновнереченичнеч

ланове; 

- Уз помоћ препознаје прави објекат и 

прилошке одредбе за место време и 

начин; 

- Препознајеупотребувеликогслова,  

речцули, не и јерузминималнупримену. 

-Ученикпрепознајеврстеречи: именице, 

придеве, глаголе, заменице и бројеве; 

-  

Препознајеграматичкекатегоријепроменљиви

хречи (род и бројзаједничкихименица) и 

глаголсковреме (презент, перфекат и футур); 

- 

Препознајеврстереченицапокомуникативнојф

ункцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и попотврдности/одричности 

(потврдне и одричне);  

- Разликујеуправниоднеуправногговора, 

узмањиподстицајпишесватримоделауправног

говора. 

-Углавном препознајеврстуодслужберечи у 

реченици; 

   -Зна основнереченичнечланове и уз мањи 

подстицај их одређује; 

- Препознаје прави објекат и прилошке 

одредбе за место, време и начин и уз мањи 

подстицај их одређује; 

-Углавномупотребљававеликослово, 

правилнопишеречцули, не и јер. 

- Ученикодређујеврстеречи: именице, заменице, 

придеве, бројеве и глаголе; 

- Углавном знаграматичкекатегоријеглагола 

(лице, број и род) и 

најчешћеумедапребациглаголеизједногглаголск

огвремена у друго; 

- 

Одређујеврстереченицапокомуникативнојфунк

цији (обавештајне, упитне, узвичне, заповедне) 

и попотврдности/одричности (потврдне и 

одричне);  

- Уз мањи подтицај претвара управни у 

неупрани говор и обрнуто, пише сва три модела 

упрвног говора; 

-   Преознјеврстуодслужберечи у реченици; 

- У великој мери самостално одређујесубјекат и 

глаголскипредикат; 

-Знаправиобјекат (у акузативу) и 

прилошкеодредбезавреме, место и начин и 

углавном их самостално одређује; 

- Најчешће правилнопишевеликопочетнослово, 

као и речцули, не и јер. 

-Ученикименујеврсте и подврстеречи: 

властите и заједничкеименице, описне, 

присвојне и градивнепридеве, 

личнезаменице, основне и реднебројеве, 

глаголе; 

-Знаграматичкекатегоријеглагола (лице, број 

и род) и самостално 

умедапребациглаголеизједногглаголскогврем

ена у друго; 

- 

Одређујеврстереченицапокомуникативнојфун

кцији (обавештајне, упитне, узвичне, 

заповедне) и попотврдности/одричности 

(потврдне и одричне) и 

самосталнонаводипримере;  

- Самостално претвара управни у неупрани 

говор и обрнуто, пише сва три модела 

упрвног говора; 

 

- Разликујеврстуодслужберечи у реченици; 

-Самосталноодређујесубјекат и 

иглаголскипредикат.       

- Знаправиобјекат (у акузативу) и 

прилошкеодредбезавреме, место и начин и 

самостално их одређује;  

-Правилнопишевеликослово у 

свимситуацијама, као и речцели, не и јер. 

Тема: КЊИЖЕВНОСТ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 



-

Узпомоћпрепознајекњижевневрсте:нар

однупесму, басну и причу о 

животињама, приповетку, романзадецу 
и драмскитекст; 

- 

Узпомоћуочаваосновнеелементелирске

песме (стих, строфа, рима и ритам); 

- 

Делимичночитасаразумевањемразличи

теврстетекстова и 

узпомоћобразлажеутисак о 

прочитаном; 

-Узпомоћповезуједогађаје у причи и 

одређујеглавне и спореднеликове; 

- 

Узпомоћпрепознајекраткенароднеумот

ворине - пословице, загонетке, 

брзалице;  

- Уз подстицај изражава доживљај 

песме; 

- Узпомоћможедаиздвојиочигледну и 

јаснупоукубасне; 

-Углавномнаучипесму и 

узпомоћјерецитује; 

-Узпомоћ и 

подстицајможедаизведеједноставнууло

гу у драмскомтексту; 

-Препознајекњижевневрсте: 

шаљивународнупесму, басну и причу о 

животињама, приповетку, романзадецу и 

драмскитекст; 

-Делимичнознадауочи и 

издвојиосновнеелементелирскепесме (стих, 

рима и ритам); 

-

Углавномчитасаразумевањемразличитеврстет

екстова и делимичнообразлажесвојутисак и 

мишљење о прочитаном; 

 

- Препознаједогађаје у причи и 

повезујеихузподстицај и 

одређујеглавнидогађај и главне и 

спореднеликове и 

препознајеосновнеособинеликова; 

- Изражава доживљај песме; 

- Препознајекраткенароднеумотворине – 

пословице, загонетке, брзалице и 

делимичнознадатумачи; 

- Узподстицајиздвајаочигледну и 

јаснупоукубасне;  

-Рецитујепесмуузмањиподстицај; 

- 

Узмањиподстицајможедаизведеједноставнијуу

логу у драмскомтексту; 

-Разликујекњижевневрсте: 

шаљивународнупесму, басну и причу о 

животињама, приповетку, романзадецу и 

драмскитекст; 

-Узмањиподстицајуочава и 

издвајаосновнеелементелирскепесме (стих, 

рима и ритам); 

 

-

Најчешћечитасаразумевањемразличитеврстетек

стова и образлажесвојутисак и мишљење о 

прочитаном; 

-Уочававременскуповезаностдогађаја у причи и 

наводиправиланредоследрадње; 

- Издвајаглавне и спореднеликове, 

објашњаваосновнеособине; 

- Изражавадоживљајпесме и 

издвајапесничкеслике; 

-Разликујекраткенароднеумотворине – 

пословице, загонетке, брзалице и 

делимичнотумачипословице; 

-Углавномсамосталноиздвајапоуку у басни; 

-Изражајнорецитујепесму; 

-Самосталноизводиулоге у драмскомтексту; 

-Самосталноразликујекњижевневрсте: 

шаљивународнупесму, басну и причу о 

животињама, приповетку, романзадецу и 

драмски текст;                                                                      

-Самосталноуочава и 

издвајаосновнеелементелирскепесме (стих, 
строфа, рима и ритам); 

-Увек 

читасаразумевањемразличитеврстетекстова и 

образлажесвојутисак и мишљење о 

прочитаном; 

-Објашњаваузрочно-

последичнувременскуповезаностдогађаја у 

причи и износиправиланредоследрадње; 

- Разликујеглавне и спореднеликове и 

упоређујеих; објашњаваособинеликова и 

наводипримере; 

-Изражавадоживљајпесме и 

песничкесликеуздавањепримера; 

- Знакраткенароднеумотворине – пословице, 

загонетке, брзалице;тумачипословице; 

- Самосталноиздвајапоуку у басни; 

-Самостално и 

изражајнорецитуједоносећидоживљајпесмесл

ушаоцу; 

- Самостално и изражајноизводиулоге у 

драмскомтексту; 

Тема: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Ученикчитаћирилични и 

латиничнитекстузпогрешке и 

безпоштовањаинтерпункције.    

- 

Делимичнојесавладаописањеобаписма;   

-Узпомоћсаставља и 

изговараједноставнуобавештајну, 

упитну и заповеднуреченицу, 

спајавишереченица у краткуцелину; 

-Веома ретко или уз помоћ 

употребљаваосновнеобликеусмен

ог и писменогизражавања: 

препричавање, причање 

иописивање; 

- Делимичноодређујеречиистог, 

-Ученикчитаћирилични и 

латиничнитекстузмањепогрешке и 

делимичнопоштујеинтерпункцију.      

- 

Понекадправигрешкеприписањулатиничногп

исма; 

-Узмањупомоћсаставља и 

изговараобавештајну, упитну и 

заповеднуреченицу, спајавишереченица у 

краткуцелину;  

-Уз мању помоћ 

употребљаваосновнеобликеусменог и 

писменогизражавања: препричавање, 

причање иописивање; 

 

-Ученикчитаћирилични и 

латиничнитекстприродно, 

поштујућиинтонацијуреченице/стиха;         

- Углавномзна и користиобаписма; 

-Самосталносаставља и изговараобавештајну, 

упитну и заповеднуреченицу, 

спајавишереченица у краткуцелину;  

Препричава, прича и описујенасажетначин и 

извештава о догађајима.  

- Одређујеречиистог, сличног, супротног, 

умањеног и увећаногзначења.  

- 

Самосталносастављаприченаосновузадатогпоче

тка, мењакрајприче, настављапричу.  

- Фондречије у великојмериприлагођенузрасту; 

-Ученикчитаћирилични и 

латиничнитекстприродно, 

поштујућиинтонацијуреченице/стиха; 

умедаодрединакомместу у текстујепауза, 

местологичкогакцента; 

којидеотекстатребапрочитатибрже, а 

којиспорије. 

-     Зна и користиобаписма (ћирилицу и 

латиницу); 

-Самосталносаставља и 

изговарасложенуобавештајну, упитну и 

заповеднуреченицу, спајавишереченица у 

дужуцелину; 

-Самосталнопрепричава, прича и 

описујенаопширан 



сличног, супротног, умањеног и 

увећаногзначења.  

- 

Реткосастављаприченаосновузадатогпо

четка, мењакрајприче, настављапричу. 

- Фондречијечестовеомаоскудан у 

односунаузраст; 

- Честонеправилнопишедиктат и 

аутодиктат. 

Углавномсамосталноодређујеречиистог, 

сличног, супротног, умањеног и 

увећаногзначења.  

- 

Углавномсастављаприченаосновузадатогпоче

тка, мењакрајприче, настављапричу.  

-Фондречиједелимичноприлагођенузрасту; 

- Пишедиктат и аутодиктатсагрешкама. 

- Пишедиктат и аутодиктатсамањимгрешкама. 

 

начин и извештава о догађајима.  

- Одређујеречиистог, сличног, супротног, 

умањеног и увећаногзначења.  

- 

Самосталносастављаприченаосновузадатогпо

четка, мењакрајприче, настављапричу.  

- Фондречијевеомабогат и 

прилагођенузрасту; 

- Правилнопишедиктат и аутодиктат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Тема: БРОЈЕВИ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Уз помоћ чита, пише и упоређује природне 

бројеве; 

-Одређује месну вредност цифре уз помоћ; 

-Ретко самостално врши четири основне 

рачунске операције у скупу N0 ;                                                                                                  

-Ретко тачнопостави и израчуна вредност 

бројевног израза са две рачунске операције; 

-Уз помоћ решаваједноставније једначине, 

понекад делимично одређује и записује скуп 

решења неједначина;  

-Ретко решава проблемски задатак користећи 

бројевни израз,једначину или неједначину; 

-Уз помоћ процени вредност израза са једном 

рачунском операцијом;  

-Уз помоћ одреди вишеструке декадне 

јединице најближе датом броју;  

-Понекад уочава делове целине и запише 

разломке облика (m,n ≤ 10); 

-Ретко пореди разломке облика m/n са 

једнаким бројиоцима или имениоцима.  

-Уз помоћ сабира и одузима разломке са 

једнаким имениоциома; 

-Ретко самостално резултат мерења дужине 

запише децималним бројем са највише две 

децимале; 

-Уз помоћ чита и користитабелеилиграфичке 

дијаграме;        

-Уз помоћ формира низ на основуупутства;                                                                    

-Ретко реши задатак применом различитих 

начинапредстављања проблема; 

-Самостално са грешкама чита, пише и 

упоређује природне бројеве; 

-Често самостално уз мање грешке одређује 

месну вредност цифре; 

-Самостално уз грешке врши четири 

основне рачунске операције у скупу N0;            

-У великој мери тачно постави и израчуна 

вредност бројевног израза са са више 

рачунских операција; 

-Делимично решава једноставније 

једначине, одређује и записује скуп решења 

неједначина;  

-Делимично решава проблемски задатак 

користећи бројевни израз,једначину или 

неједначину; 

-Уз мање грешке процени вредност израза 

са једном рачунском операцијом;  

-Уз мање грешке одређује вишеструке 

декадне јединице најближе датом броју;  

-Делимично уочава делове целине и запише 

разломке облика (m, n ≤ 10);                                              

-Делимично пореди разломке m/n са 

једнаким бројиоцима или имениоцима;       

-Углавном сабира и одузима разломке са 

једнаком имениоцима; 

-Углавном резултат мерења дужине запише 

децималним бројем са највише две 

децимале; 

- Каткад 

чита,користиипредстављаподаткеутабелама

илиграфичким дијаграмима;     

-Понекад формира низ на основуупутства;                                                                    

-Делимично реши задатак применом 

различитих начинапредстављања проблема; 

-Често самостално чита, пише и упоређује 

природне бројеве; 

-Самостално одређује месну вредност цифре; 

-Често самостално врши четири основне 

рачунске операције у скупу N0;            

-Тачно постави и израчуна вредност 

бројевног израза, применом својства 

рачунских операција;                                   

-Углавном решава једначине, у знатној мери 

одређује и записује скуп решења неједначина;  

-Углавном решава проблемски задатак 

користећи бројевни израз, једначину или 

неједначину; 

-Често самостално процени вредност израза 

са једном рачунском операцијом; 

-Често самостално одређује вишеструке 

декадне јединице најближе датом броју;  

-Углавном уочива делове целине и запише 

разломке облика (m, n ≤ 10);                                              

-Углавном самостално пореди разломке m/n 

са једнаким бројиоцима или имениоцима. 

-Често сабира и одузима разломке са једнаком 

имениоцима; 

-Често самостално резултат мерења дужине 

запише децималним бројем са највише две 

децимале; 

-Често самостално 

чита,користиипредстављаподаткеутабеламаил

играфичким дијаграмима;  

-Углавном формира низ на основуупутства;  

-Често самостално реши задатак применом 

различитих начинапредстављања проблема; 

- Самостално и тачно чита,пише и 

упоређује природне бројеве; 

-Тачно одређује месну вредност цифре; 

-Самостално и тачно врши четири основне 

рачунске операције, у скупу N0;            

-У потпуности тачно постави и израчуна 

вредност бројевног израза, применом 

својства рачунских операција;                                   

- Тачно решава једначине и неједначине и 

провери тачнострешења;                                        

- Тачно решава проблемски задатак 

користећи бројевни израз,једначину или 

неједначину;  

-Самостално и тачно уме да процени 

вредност израза са једном рачунском 

операцијом;  

- Самостално и тачно одређује вишеструке 

декадне јединице најближе датом броју;  

-Уочава делове целине и записује разломке 

облика (m, n ≤ 10);                                              

-Самостално пореди разломке облика m/n 

са једнаким бројиоцима или имениоцима.  

-Самостално сабира и одузима разломке са 

једнаком имениоцима; 

-Самостално и тачно запише резултат 

мерења дужине децималним бројем са 

највише две децимале; 

- Самостално 

чита,користиипредстављаподаткеутабелама

илиграфичким дијаграмима;     

-Самостално формира низ на 

основуупутства;        

-Тачно реши задатак применом различитих 

начинапредстављања проблема; 



Тема: ГЕОМЕТРИЈА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Именујеелементеи  уз помоћ 

описујеособинеквадра и коцке; 

-Уз помоћ цртамреже и 

правимоделеквадра и коцке; 

-Уз помоћ 

препознајесликовнупредставуизгледателапос

матраногсаразличитих страна; 

-Углавном именује елементе и описује 

особине коцке и квадра; 

-Самостално, али непрецизно црта мреже и 

прави моделе квадра и коцке; 

-Углавном 

препознајесликовнупредставуизгледателапо

сматраногсаразличитих страна са по неком 

грешком; 

-Самостално именује елементе и описује 

особине коцке и квадра; 

-Самостално цртамреже и 

правимоделеквадра и коцке; 

-

Препознајесликовнупредставуизгледателапос

матраногсаразличитих страна; 

-Самостално именује елементе и описује 

особине коцке и квадра и примењује на 

очигледним примерима; 

-Самостално и тачно црта мреже и прави 

моделе квадра и коцке  на основу задатог 

упутства; 

-Самостално и тачно 

препознајесликовнупредставуизгледателапо

сматраногсаразличитих страна; 

Тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Препознаје јединице за мерење површине и 

запремине и претвара их уз помоћ. 

-Упоређује јединице за мерење површине и 

запремине уз помоћ; 

-Уз помоћ израчунава површину квадрата и 

правоугаоника ; 

-Уз већу помоћ израчунава површину и 

запремину коцке и квадра; 

-Зна јединице за мерење површине и 

запремине упоређује их и претвара уз 

повремену помоћ. 

-Израчунава површину квадрата и 

правоугаоника, али повремено греши; 

-Уз мање грешке израчунава површину и 

запремину квадра и коцке; 

-Уз помоћ решава проблемске задатке у 

контексту мерења; 

-Зна јединице за мерење површине и 

запремине, самостално их упоређује и 

претвара; 

-Самостално израчунава површину квадрата и 

правоугаоника; 

-Самостално израчунава површину и 

запремину квадра и коцке; 

-Углавном решава проблемске задатке у 

контексту мерења; 

-Самостално упоређује и тачно претвара 

јединице за мерење површине и запремине; 

-Самостално и тачно израчунава површину 

квадрата и правоугаоника; 

-Самостално и тачно израчунава површину 

и запремину квадра и коцке; 

-Самостално и тачно решава проблемске 

задатке у контексту мерења; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Тема: ПРИРОДНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДЛИКЕ СРБИЈЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Уз већу помоћ одређује географски положај 

и основне одреднице државе Србије: 

границе, главни град,симболе,становништво; 

-Препознаје основне облике рељефа и 

површинских вода; 

-Препознаје  основне типове насеља и 

њихове карактеристике; 

-Уз већу помоћ наброји које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови; 

-Препознаје основна правила понашања у 

породици, школи и насељу; 

-Уз мању помоћ одређује географски 

положај и основне одреднице државе 

Србије: територија, границе, главни град, 

симболе,становништво; 

-Самостално уз грешкеименује основне 

облике рељефа и површинских вода; 

-Зна основне типове насеља и њихове 

карактеристике; 

-Делимично зна које друштвене групе 

постоје и ко су њихови чланови; 

-Зна основна правила понашања у 

породици, школи и насељу; 

-Углавном одређује географски положај и 

основне одреднице државе Србије: 

територија, границе, главни град,симболе, 

становништво; 

-Препознаје и именује облике рељефа и 

површинских вода у Србији; 

-Самостално наводи права и обавезе чланова 

у различитим друштвеним групама; 

- У великој мери зна које су улоге различитих 

друштвних група и њихових чланова; 

-Зна коју су заједничке карактеристике 

друштвених група и разлике међу њима; 

-Самостално одређује географски положај и 

основне одреднице државе Србије: 

територија, границе, главни град, симболе 

становништво; 

-У потпуности именује облике рељефа и 

површинских вода у свом месту и у 

околини,примењујући знања о странама 

света и картографским знацима; 

-У потпуности разуме заједничке 

карактеристике друштвених група и разлике 

међу њима; 

- У потпуности разуме да се права и обавезе 

чланова друштвених група међусобно 

допуњују; 

Тема: ЧОВЕК- ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Делимично објашњава како рециклажа 

помаже очувању природе; 

- Препознаје промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 

-У недовољној мери планира своје дневне 

активности и време проведено уз ИКТ 

уређаје; 

-Препознаје мере безбедног понашања 

приликом употребе дигиталних средстава 

комуникације; 

- Објашњава како рециклажа помаже 

очувању природе и препознаје обновљиве 

природне ресурсе ; 

-Делимично повезује промене у изгледу 

свог тела и понашања са одрастањем; 

-Делимично знада планира своје дневне 

активности и време проведено уз ИКТ 

уређаје; 

-Препознаје опасности и неке мере 

безбедног понашања приликом употребе 

дигиталних средстава комуникације; 

- Објашњава како рециклажа помаже очувању 

природе даје предност коришћењу локалних 

производа направљених од рециклажног 

материјала; 

-Повезује промене у изгледу свог тела и 

понашања са одрастањем; 

-Углавном зна да планирпланира своје дневне 

активности и време проведено уз ИКТ 

уређаје; 

-Углавном зна опасности и мере безбедног 

понашања приликом употребе дигиталних 

средстава комуникације; 

- У потпуности објашњава како рециклажа 

помаже очувању природе даје предност 

производима направљеним од рециклажног 

материјала, као и коришч; 

- У потпуности повезује промене у изгледу 

свог тела и понашања са одрастањем; 

-Самостално планира своје дневне 

активности и време проведено уз ИКТ 

уређаје; 

-Самостално наводи мере безбедног 

понашања приликом употребе дигиталних 

средстава комуникације; 

Тема: МАТЕРИЈАЛИ 



ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Разликује смеше и растворе уз помоћ; 

-Разликује проводнике и изолаторе; 

-Уз помоћ наводи примере штедљиве 

употребе електричне енергије; 

-Уочава магнетизам као појаву; 

-Препознаје запаљиве материјале и неке мере 

заштите од пожара; 

-Разликује смеше и растворе уз подстицај. 

-Разуме појам струјног кола; 

-Наводи примере штедљиве употребе 

електричне енергије; 

-Испитује својство различитих материјала 

да се намагнетишу; 

-Препознаје и разликује запаљиве 

материјале и мере заштите од пожара; 

-У великој мери идентификује и раздваја 

састојке смеша; 

-Испитује електричну проводљивост 

различитих материјала; 

-Направи једноставно струјно коло; 

-Наводи примере штедљиве употребе 

електричне енергије и правилне употребе 

електричних апарата; 

-Испитује својство различитих материјала да 

се намагнетишу и углавномнаводи примере 

употребе магнета у свакодневном животу; 

-Разликује одговарајуће/ неодговара- јуће 

поступање у случају пожара; 

-Самостално идентификује и раздваја 

састојке смеша; 

-Самостално испитује електричну 

проводљивост различитих материјала; 

-Самостално наводи примере штедљиве 

употребе електричне енергије и правилне 

употребе електричних апарата; 

-Наводи примере употребе магнета у 

свакодневном животу; 

-Наводи примере превенције и заштите од 

пожара; 

Тема: ПРОШЛОСТ СРБИЈЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Уз помоћ наводи најважније догађаје, појаве 

и личности из прошлости; 

-У недовољној мери зна основне 

информације о начину живота људи у 

прошлости; 

-Зна шта су историјски извори и именује их 

уз помоћ; 

 -У недовољној мери сарађује са другима на 

заједничким активностима; 

-Уз подсицај наводи најважније догађаје, 

појаве и личности из прошлости; 

-У довољној мери зна основне информације 

о начину живота људи у прошлости; 

-Зна шта су историјски извори и именује их 

уз подсицај; 

-Уз мању помоћ зна редослед којим су се 

јављали важни историјски догађаји, појаве и 

личности; 

-У довољној мери сарађује са другима на 

заједничким активностима; 

-Зна редослед којим су се јављали важни 

историјски догађаји, појаве и личности; 

-Уочава сличности и разлике између начина 

живота некад и сад; 

-У већој мери зна која су основна културна и 

друштвена обележја различитих историјских 

периода; 

-Препознаје на основу карактеристичних 

историјских извора о ком историјском 

периоду или личности је реч; 

-У знатној мери сарађује са другима на 

заједничким активностима; 

-У потпуности зна шта је претходило, а шта 

је уследило након важних историјских 

догађаја и појава;-У потпуности препознаје 

на основу карактеристичних историјских 

извора о ком историјском периоду или 

личности је реч;-

Повезујерезултатерадасауложенимтрудом;-

У потпуностисарађујесадругима у 

групиназаједничкимактивностима; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Тема: КОМПОЗИЦИЈА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-

Редовнодоносиприборизаинтересованјезарад

; 

-Узподстицајраспоређује  облике,  линије, 

боје и текстуре креирајући композиције 

различитим техникама и материјалима; 

- Самосталнораспоређује  облике,  линије, 

боје и текстуре креирајући оригиналне 

композиције различитим техникама и 

материјалима; 

-Веома успешно визуелно опажа, креативно 

и маштовито распоређује  облике,  линије, 

боје и текстуре креирајући оригиналне 

композиције различитим техникама и 

материјалима; 

Тема: СПОРАЗУМЕВАЊЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-

Редовнодоносиприборизаинтересованјезарад

; 

-Узподстицајразуме и 

тумачиједноставнезнаке и 

симболеизсвакодневногживота; 

-Узподстицајизражавапоруке и 

информацијесликом и текстом; 

-Самосталноразуме и 

тумачиједноставнезнаке и 

симболеизсвакодневногживота; 

-Самосталноизражавапоруке и 

информацијесликом и текстом; 

-Самосталноразуме и 

тумачиједноставнезнаке и 

симболеизсвакодневногживота; 

-Креативноиоригиналноизражавапоруке и 

информацијесликом и текстом. 

Тема: НАСЛЕЂЕ  

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-

Редовнодоносиприборизаинтересованјезарад

; 

-Узподстицајразговара о 

значајуодабраногуметника, 

уметничкогдела, споменика и музеја; 

-Узпомоћкористиодабранауметничкадела и 

визуелнеинформацијекаоподстицајзаствара

лачкирад; 
 

-Процењује и разговара о 

значајуодабраногуметника, 

уметничкогдела, споменика и музеја; 

-Користиодабранауметничкадела и 

визуелнеинформацијекаоподстицајзастварала

чкирад; 

-Самосталнопроцењује и разговара о 

значајуодабраногуметника;уметничко

гдела, споменика и музеја. 

-Користиодабранауметничкадела и 

визуелнеинформацијекаоподстицајзаствара

лачкирад; 



Тема: СЦЕНА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-

Редовнодоносиприборизаинтересованјезарад

; 

Узподстицајразумепоступакизрадесценогра

фије; 

-Узподстицајучествује у планирању и  

реализацијиликовногпројектаилирадионице 
(израдаелеменатасценографије). 

-Узподстицајазвијавештинесарање; 

-

Самосталноразумепоступакизрадесценографи

је. 

-Креативноучествује у планирању и  
реализацијиликовногпројектаилирадионице 

(израдаелеменатасценографије). 

-Развијавештинесардање; 

-

Самосталноразумепоступакизрадесценогра

фије; 

-Креативно и оригиналноучествује у 
планирању и  

реализацијиликовногпројектаилирадионице 

(израдаелеменатасценографије) ; 
-Развијавештинесарадње; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Тема: ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Пева песме по слуху и сопственом избору,  

уз већу помоћ наставника; 

-Поштује договорена правила понашања при 

извођењу музике; 

 

-Пева песме по слуху и сопственом избору, 

уз мању помоћ; 

-Уз мању помоћ препознаje звук и изглед 

инструмената; 

-Препознаје различит темпо, динамику уз 

мању помоћ; 
 

-Зна текстове тражених песама и самостално 

пева песме по слуху; 

-Уме да свира на одређеним ритмичким 

инструментима; 

-Зна основе музичке писмености. 

-Коментарише,своје и туђе извођење музике; 

-Разликујеинструментепобојизвука и 

изражајниммогућностима; 

Пева самостално,  у пару  или групи 

тражене песме поштујући елементе музике; 

-Самостално, у пару или у групи свира на 

одређеним ритмичким и мелодијским 

инструментима; 

-Тачно примењује основе музичке 

писмености; 

-Уме да препозна звук и изглед 

инструмената; 

-

Повезујекарактерделасаизбороминструмент

а и музичкимизражајнимелементима; 

-

Самосталнoилиузпомоћодраслихкористипр

едностидигитализације; 

Тема: СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 



-Уз помоћ уме да изнесе своје мишљење о 

слушаном делу; 

-Препознаје музичке инструменте и 

разликује народну и уметничку музику уз 

помоћ; 

-

Поштуједоговоренаправилапонашањаприслу

шањумузике; 

-Препознаје музичке инструменте у 

одређеним композицијама уз подстицај; 

-Разликује народну и уметничку музику; 

 

-Препознаје композицију коју је раније 

слушао; 

-Уочаваконтраст и понављање у 

музичкомделу; 

 

-Самостално износи своје мишљење о 

слушаном делу; 

-Уочава и препознајеконтраст, понављање и 

динамичке разлике у слушаним 

композицијама; 

 

Тема: СТВАРАЊЕ МУЗИКЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Ликовно изражава музички  доживљај уз 

помоћ; 

 

-Ликовно изражава музички доживљај уз 

подстицај; 

Понавља већ осмишљен покрет; 

-Самостално ликовно изражава музички 

доживљај; 

-Самостално креира покрет; 

 

-Примењујеизражајнемузичкеелементе; 

-Осмишљава и изводиједноставнуритмичку 

и мелодијскупратњу; 

-

Осмишљавамузичкиодговорнамузичкопита

ње; 

-

Осмишљаваједноставнумелодијунакраћиза

датитекст; 

-Самостално креира кореографију; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

Тема: ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

- Правилно изведе вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз помоћ; 
-Користи усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу уз помоћ; 
 

- Правилно изведе вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз подстицај; 
- Користи усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу уз подстицај; 
 

-Правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз мања 

одступања; 
-Користи усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу уз мања одступања; 
-Одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 

-Правилно подиже, носи и спушта терет; 

-Поседује позитивно искуство успешности 

кроз овладавање правила елементарних и 

штафетних игара; 
-Вешто изводи сложеније форме природних 

облика кретања; 
 

Тема: МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, СПОРТ И СПОРТСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 



-Правилно изведе вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз помоћ; 
-Користи усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу уз помоћ; 
-Одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 
-Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз помоћ; 
-Изводи дечји и народни плес уз помоћ. 

-Правилно изведе вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз подстицај; 
-Користи усвојене моторичке вештине у 

игри и свакодневном животу уз подстицај; 
-Одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 
-Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз подстицај; 
-Изводи дечји и народни плес уз подстицај. 

-Правилно изводи вежбе, разноврсна 

природна и изведена кретања уз мања 

одступања; 
-Користи усвојене моторичке вештине у игри 

и свакодневном животу уз мања одступања; 
-Одржава равнотежу у различитим 

кретањима; 
-Изводи кретања, вежбе и кратке саставе уз 

музичку пратњу уз мања одступања; 
-Изводе дечји и народни плес уз мања 

одступања, 

-Поседује позитивно искуство успешности 

кроз овладавање правила елементарних и 

штафетних игара; 
-Спретно учествује у елементарним и 

штафетним играма; 
-Покретом изражава своје емоције и 

искуства, покрет усклађује са музиком 
-Вешто изводи сложеније форме природних 

облика кретања; 

Тема: ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

ДОВОЉАН (2) ДОБАР (3) ВРЛО ДОБАР (4) ОДЛИЧАН (5) 

-Користи основну терминологију вежбања уз 

помоћ; 
-Поштује правила понашања у и на 

просторима за вежбање; 
-Поштује мере безбедности током вежбања; 
-Одговорно се односи према објектима, 

справама и реквизитима у просторима за 

вежбање; 
-Поштује правила игре; 
-Навија и бодри учеснике у игри на начин 

који никога не вређа; 
-Уредно одлаже своје ствари пре и након 

вежбања; 

-Користи основну терминологију вежбања 

уз подстицај; 
-Уочава  улогу делова тела  у вежбању; 
-Уочи промене у расту код себе и других; 

-Коригује сопствено држања тела на основу 

савета наставника; 

-Прати промене у тежини и висини код себе 

и других; 

-Користи основну терминологију вежбања уз 

мања одступања; 
-Препознаје везу вежбања и уноса воде; 
-Наведе врсте намирница у исхрани; 
-Правилно држи тело; 

 

-Користи основну терминологију вежбања;-

Повезује ходање и трчање са позитивним 

утицајем на здравље; 
-Препознаје лепоту покрета у вежбању; 
-Придржава се правила вежбања; 
-Вреднује успех у вежбању; 
-вреднује сопствена и туђа постигнућа у 

вежбању; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


