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    Разред:  I 

 

   Предмет: 

 

     СВЕТ ОКО НАС 

 

Датум: 

    Назив теме:    Нежива природа 

    Назив јединице:   Ваздух 

    Тип часа:          Обрада 

 
Циљ часа:  
 

- развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и 
њихово повезивање; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

природног окружења; 
- разликовати и препознати основна својства ваздуха и његовог значаја за живи свет. 

 
Уводни део: 

 
Активирање  искуства ученика 
 
Питати ученике колико дуго могу да издрже а да не удахну ваздух и тражити да провере 

да ли су тачно предвидели, тако што запуше нос и уста и броје у себи. 
Казати им да и сва друга жива бића морају стално да удишу и издишу ваздух и да сада 

знају зашто је живим бићима потребан ваздух. 
Саопштити да ће у наставку часа истраживати где све има ваздуха, какав је ваздух и шта 

ваздух може. 
 
Главни део: 
 

Рад на задацима у уџбенику 
 
Поставити ученицима питање: Где све има ваздуха? 
Пошто наведу шта мисле, тражити да прво машу свеском испред лица, а затим кажу шта 

је то што их додирује. Треба да допуне реченицу у уџбенику. 
Извести оглед са флашом приказан у уџбенику, а затим тражити од ученика да допуне 

реченицу. Заједно са ученицима закључити да ваздуха има свуда око нас. Питати: Зашто га 
онда не видимо кад је свуда око нас? 

Заједно са ученицима закључите да ваздух не видимо зато што је провидан и нема боју. 
Тражити да помиришу ваздух и кажу да ли ваздух има неки мирис, а затим рећи да неко 

прочита поруку човечуљка са таблом Пажња. 
Рећи им да разгледају слике на којима је приказан дечак у зимској одећи, дрво и дечак 

који пушта змаја, а затим разговарати о томе када осећамо да се ваздух креће и шта он тада 
може. 

 
Рад на задацима у Размишљанци - Шта ваздух може 
 
Заједно са ученицима извести предложене огледе у задатку 1. 
 

Завршни део:  
 
Неко од ученика прочита песме из прилога – Лако је кошави или Питај лептира и 

свица. Ученици пантомимом показују како се осећају у задимљеној просторији или напољу 
кад је ваздух загађен. 



 
Свет око нас 1 

 
ПРИЛОГ 

 
ЛАКО ЈЕ КОШАВИ 
 
Бели град 
посивео од дима 
Чак су и свраке 
почеле кашљати од смога. 
Људи призивају 
кошаву ко бога. 
Она променила правац 
окренула леђа, 
па сад негде шврља. 
Зашто? 
Па ето: 
неће да се прља. 
                             Љиљана Васић  
 
ПИТАЈ ЛЕПТИРА И СВИЦА 
(одломак) 
 
Питај лептира и свица 
И друга бића летећа 
Ваздух је завичај птица 
И домовина цвећа. 
Ако будемо ложили до даске 
И загађивали зрак без мере 
Птице ће носити гас маске 
А цвеће скафандере... 
                             Љубивоје Ршумовић 

 


