
Разред:  I Предмет: СВЕТ ОКО НАС Датум: 

Назив теме: Ученик у саобраћају

Назив јединице: Саобраћајни занакови

Тип часа: Обрада

ПРИРОДА И ДРУШТВО / I 1

Циљ часа:
усвајање појма саобраћајни знак и његовог значаја за безбедност у саобраћају;- 
препознавање основних саобраћајних занкова;- 
развијање способности посматрања и мишљења. - 

Временско трајање: 1 час

Активности нА чАсу:

Презентовати ученицима модел или фотографију једног саобраћајног знака. Питати 
ученике да ли знају шта је приказано на моделу или слици, за шта служи саобраћајни знак, 
где су запазили да се постављају саобраћајни знакови... и сл. Најава наставне јединице и 
запис на табли (графофолији): Саобраћајни знакови.

Разговор са ученицима о значају саобраћајних знакова за безбедност у саобраћају, односно 
шта би се десило ако не би постојали саобраћајни знакови. Дакле, учесници у саобраћају, 
а првенствено возачи не би знали када им се ближе опасни делови пута (клизави, са доста 
кривина, близина школе...). Приказати графофолију на којој се налазе саобраћајни знакови, 
тако да се истакне да саобраћајни занкови имају неколико улога. Прва је да упозоравају 
возаче на опасности које се налазе на путу. Открити ученицима тај део графофолије. Ученици 
посматрају приказане знакове, и покушавају, на основу изгледа саобраћајног знака, да погоде 
на какву опасност упозоравају ти саобраћајни знакови. Затим тражити од ученика да уоче 
шта је заједничко за све знакове опасности (троугласти облик са црвеним оквиром). 
Исто поступак поновити за знакове наредби и обавештења.

Уколико остане времена, ученици могу у пару покушати да направе модел неког 
саобраћајног знака. Како се не би више пута понављали исти саобраћајни знакови, учитељ 
сваком пару може дати посебан задатак, односно различит саобраћајни знак. У том смислу 
могу се користити слике са графофолије. Као ослонац модела може се искористити кутија 
шибија, уместо стуба може се користит чачкалица, а знакови се цртају на картончићима које 
учитељ треба унапред припремити. Катончићи се на чачкалицу лепе ОХО лепком, а други 
крај чачкалице се забада у кутију шибица. 

Домаћи задатак: 
Ученици на путу од куће до школе треба да уоче саобраћајне знакове који се јављају, да их 
нацртају у свеску и напишу њихово значење.


