
Назив рада:

Савремена технологија у 

традиционалном 

амбијенту
Аутор /реализатор

Маја Стојковић

Љиљана Крговић



Категорија : Интердисциплинарни приступ 

планирању учења

Разред : други, трећи и четврти разред из два 

издвојена одељења

Тема : Савремена технологија у 

традиционалном амбијенту

Циљ: Стицање интегрисаних знања и вештина 

ученика кроз различите предмете и различите

наставне и ваннаставне садржаје.
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Задаци:
• међупредметно повезивање ради стицања интегрисаних знања и вештина ученика у 

одговарајућем амбијенту.

• повезивање ученика из удаљених подручних одељења ради дружења, учења у 

адекватном амбијенту и стварања позитивне климе у школи.

• оспособљавање ученика за самостално учење  кроз доступне изворе информација, за 

рад у групи, самосталну анализу, закључивање, упоређивање и повезивање.

• уочавање сличности и разлика између живота некад и сад.

• очување народне традиције и неговање традиционалних вредности.

• повезивање продукта једног пројекта са другим пројектом ради стварања нових 

пројеката.

• развијање љубави према језику,према писању песама и загонетки; богаћење речника, 

развијање и подстицање маште и креативности;

• неговање стваралачких активности 

• ученика;

• увођење у различитих  могућности 

• комуникације;

• развијање културе говора;

• учење путем амбијенталне и пројектне наставе



Методе рада: вербална (монолошка, дијалошка, усмено излагање), 

демонстративна, истраживачка, илустративна, кооперативна, игровних 

активности;амбијентална (посета другој школи и музеју )

Облици рада:фронтални, индивидуални, групни, тимски рад

Наставна средства / ресурси:Предмети који се налазе у музеју, 

папири у боји за прављење позивница, фломастери и бојице за украшавање позивница и 

руке пријатељства, тесто за прављење лицидерских срца и темпере за украшавање, 

материјали за рад у групама, QR кодови, мултимедијална презентација која прати 

извештавање група и проверу задатака из математике приказана помоћу бим пројектора, 

наставни листићи са изрекама и пословицама, ПП презентација са асоцијацијама, 

наставни листићи из математике са задацима на три нивоа сложености, маказе, папири 

из блока за руку пријатељства, слагалице са фотографијама, џакови за скакање, конопац 

за надвлачење.



 Приказ сценарија:

1. ПРАВЉЕЊЕ И СЛАЊЕ ПОЗИВНИЦА ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА ДОМАЋИНА ИЗ 

ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА  ЛИСОВИЋ 1

2. СЛАЊЕ ПОТВРДЕ ДОЛАСКА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА 

ГОСТИЈУ ИЗ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА АРНАЈЕВО

3. ПРАВЉЕЊЕ ПОКЛОНА ЗА УЧЕНИКЕ ДОМАЋИНЕ

4. ДОЛАЗАК УЧЕНИКА ИЗ АРНАЈЕВА У ЛИСОВИЋ1 И ДОБРОДОШЛИЦА

5. ПОДЕЛА У ГРУПЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ УЧЕНИКА И ПРОЈЕКТА У ДУХУ 

НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

HTTP://WWW.KNEZSIMAMARKOVIC.EDU.RS/U-DUHU-NARODNE-TRADICIJE/

6. РАД НА ДОБИЈЕНОМ МАТЕРИЈАЛУ И ИЗВЕШТАВАЊЕ ГРУПА

7. ПРИМЕНА QR КОДОВА

8. РЕШАВАЊЕ ЛИСТИЋА О ИЗРЕКАМА И ПОСЛОВИЦАМА И ОСМИШЉАВАЊЕ 

ЗАГОНЕТКИ

9. АСОЦИЈАЦИЈЕ

10. РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ И СПАЈАЊЕ СЛАГАЛИЦЕ

11. УКРАШАВАЊЕ РУКЕ ПРИЈАТЕЉСТВА ОРНАМЕНТИМА

12. ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ

13. ПРАВЉЕЊЕ КРИЛАТЕ КЊИГЕ

14. ЕВАЛУАЦИЈА

http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/u-duhu-narodne-tradicije/


1. Прављење и слање позивница 
 Ученици из Лисовића 1 позивају своје вршњаке из 

издвојеног одељења Арнајево да буду њихови гости и 
упознају се са њиховим пројектом-малим музејом. Праве, 
украшавају, адресирају и шаљу позивнице...



2. Слање потврде доласка електронским 

путем
• Када добију позивнице ученици из издвојеног одељења 

Арнајево добијају позивнице и шаљу потврду доласка 
електронским путем...



3. Прављење поклона 

Ученици на часовима Народне 

традиције праве лицидерска срца

На часовима Ликовне културе их 

украшавају



4. Долазак ученика из Арнајева у Лисовић1 

и добродошлица

Ученици из Лисовића 

чекају другаре који 

стижу из Арнајева.

https://www.youtube.com/w

atch?v=7M6AwNz4cNo

На уласку их чека 

традиционално послужење-

хлеб и со.

https://www.youtube.com/watch?v=7M6AwNz4cNo


5. Подела у групе и представљање ученика и 

пројекта У духу народне традиције

http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/u-

duhu-narodne-tradicije/

http://www.knezsimamarkovic.edu.rs/u-duhu-narodne-tradicije/


6. Рад на добијеном материјалу и 

извештавање група
• Ученици су подељени у четири групе: УМЕТНИЦИ, СЛАТКИШИ, 

ЗАНАТЛИЈЕ И УЧИТЕЉСКО ЋОШЕ.

• У свакој групи налазе се ученици и другог и трећег и четвртог разреда. 

• Групе добијају различите материјале за рад. Садржаји на материјалима везани 

су углавном за Народну традицију, али и Природу и друштво и Свет око нас..

• Кроз те садржаје и на очигледним примерима свуда око себе ученици су 

сазнавали о ручним радовима и народној ношњи, о томе какви су се слаткиши 

спремали, који су то стари занати, какве су некада биле школе и како се у њима 

учило...На основу тих сазнања одговарају  на постављена питања.

• Након тога групе извештавају о томе шта су научили. Извештавање група прати 

ПП презентација.
материјали за 

рад по 

групама





7. Примена QR кодова

• Након извештавања група ученици уз помоћ мобилног 

телефона скенирају и очитавају QR код који са налази 

поред предмета на столу сваке групе. 

• Очитавајући код ученици стичу нова знања о предмету 

који могу да виде и опипају. 

• Предмети су: сито, вага, машиница за берберина и 

преслица.
ОВДЕ МОЖЕТЕ 
ПРЕУЗЕТИ QR 

КОДОВЕ





8. Решавање листића о изрекама и 

пословицама и осмишљавање загонетки

• Ученици на листићима добијају изреке и пословице. 

Потребно је да открију њихово значење и заокруже тачан 

одговор. (корелација са Српским језиком)

• Након усмене провере наставног листића, групе проналазе 

тајанствени предмет на свом столу и добијају задатак да 

осмисле и запишу загонетку чије ће решење бити назив 

тог предмета.

• Разговор о народним умотворинама.

НАСТАВНИ ЛИСТИЋ 



Тајанствени предмети су:

опанак

чарапе џезва

лампа



9. Асоцијације

• Ученици се такмиче по групама у решавању асоцијација. 

Асоцијације су направљене у ПП презентацији.

• Коначно решење је Вук Стефановић Караџић, а решења 

колона су: пословице, загонетке , брзалице, слово.

• Разговор о значају Вука Караџића у прикупљању народних 

умотворина. Овде можете 
преузети 

асоцијације!



10. Решавање задатака из математике и 

спајање слагалице

• Ученици формирају нове групе по разредима и решавају 

задатке из математике на три нивоа сложености. 

• Садржаји из математике: 

• Други разред: Сабирање, одузимање и множење у првој 

стотини. 

• Трећи разред: Сабирање, одузимање, множење и дељење у 

блоку бројева до 1000. 

• Четврти разред: Сабирање, одузимање, множење и дељење 

вишецифрених бројева. Провера листића помоћу презентације 

и бим пројектора.

• Када сви ученици реше задатке добијају, као награду, по део 

слагалице. Група уклапа делове и добија слике  . На 

слагалицама су фотографије: добошара, фијакера и запреге.

• Разговор са ученицима о томе како су се људи, терет и 

информације преносиле некад, а како данас.
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СЛАГАЛИЦЕ



11. Украшавање руке пријатељства 

орнаментима

• Ученици кроје руке од папира и украшавају их орнаментима. 

( корелација са Ликовном културом) 

• Уочавају што више орнамената у амбијенту. Када заврше пружају руку 

пријатељства другу до себе и каче их на Пано пријатељства. 

• Циљ активности је уочавање орнаментике на употребним предметима 

из прошлости и примена у Ликовној култури.



12. Традиционалне игре

• Играње старих, традиционалних игара  напољу. Надвлачење конопца, скакање 

у џаку и обарање руку. 

• Циљ активности да ученици уоче како су се деца некада играла, а шта је данас 

омиљени вид забаве и да схвате значај физичке активности за правилан раст и 

развој.



13. Крилата књига

Од материјала на 

којима  су радили, 

ученици са својим 

учитељицама 

праве крилату 

књигу 



14. Евалуација

• На Часу одељењског старешине извршена је евалуација анкетирањем 
ученика.

• Одговори ученика су показали да да им је овакав начин веома 
занимљив, да их мотивише и да им је лакше да уче...



ПРОДУКТИ:

• стихови 

• позивнице

• лицидерска срца

• загонетке

• одговори на питања на наставним листићима

• ликовни радови украшени орнаментима-ПАНО

• информације на QR кодовима

• слагалице

• крилата књига

• утисци-анкетни листићи

• склапање нових пријатељстава




