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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

 

Упутство је саставни део наставног програма. Односи се на начин реализације програма 

ради остваривања циљева и задатака предмета Свет око нас, као и циљева и задатака разрађених 

по разредима. Учитељ је дужан да се упозна са циљевима и задацима, концепцијом, сврхом и 

структуром програма предмета и да их уз наводе дате у упутству доследно примењује у 

непосредном васпитно-образовном раду са ученицима. 

Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа 

годишње или два часа недељно по разреду, као и досадашњи принцип завичајне наставе знатно 

обогаћен садржајима природних наука. У структури програма уз садржаје наведен је и фонд 

часова. Понуђени фонд часова је оријентациони водич кроз реализацију наведених садржаја 

програма у процесу наставе. Његово уважавање, уз избор адекватних активности ученика, 

омогућује успешну реализацију циљева и задатака програма, посебно оних који се односе на 

садржаје природних наука. Подразумева се извесна флексибилност у самом процесу наставе која је 

условљена динамиком реализације и зависи од разноврсности ситуација учења које осмишљава сам 

учитељ. 

У наставном процесу полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде 

се ка општим, научно заснованим, систематизованим знањима из области природе, друштва и 

културе. При избору програмске грађе примењена је концепција спиралних кругова у циљу 

формирања елементарних појмова и постављања мреже за систем појмова из наведених области, у 

складу са узрасним карактеристикама ученика. 

Основна интенција наставе предмета Свет око пас није само на усвајању програмских 

садржаја већ на подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на 

развој интелектуалних, психофизичких, когнитивно-конативних и социјално-афективних 

сфера личности детета, што се очитава у наведеним циљевима. 

Кроз цео програм предмета Свет око нас циљеви су дати двојако: 

- експлиците - као идеје водиље у практичној реализацији програма; 

- имплиците - дати и садржани у избору, структурирању и начину реализације 

програмских садржаја. 

Циљеви програма су постављени тако да експлиците и имплиците утичу на развој ученика, 

паралелно изграђујући њихове интелектуалне способности, практичне вештине, ставове и 

вредности. 

Експлиците циљеви јасно су наведени у програмским садржајима. 

Назив предмета: СВЕТ ОКО НАС Разред: I 
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Имплиците циљеви су ,,прикривени” и наглашавају васпитну компоненту образовања. 

Они се реализују и спроводе преко одабраних садржаја и активности, који превазилазе оквире 

предмета и разреда, залазе у све области које се обрађују у оквиру првог циклуса образовања и 

надаље. Конкретизују се кроз одређене оперативне задатке и активности, а односе се на сферу 

стицања умења и навика, развијања вештина, као и формирања ставова из следећих области: 

екологија, демократичност, здравље и технологија. 

Обе групе циљева реализују се избором садржаја из области природе, друштва и културе. 

У процесу учења/наставе ученик ће пречистити представе, градити појмове и поставити основе за 

формирање система појмова, научити како се уочава разлика између претпоставке - тврдње - 

чињенице и стицати увид у структуре и сплетове узајамних веза у свету коме припада. 

Програм предмета Свет око нас растерећен је фактографије и понављања. Измењеном 

концепцијом програма, односно остваривањем циљева и задатака преко спиралних кругова, 

избегава се понављање, а усвајањем садржаја програма, омогућује надограђивање знања, умења, 

вештина и ставова, изградња појмова из области природе и друштва. Концепција предмета 

подразумева оспособљавање ученика за коришћење различитих извора знања, графичких и 

електронских медија, с намером да се код ученика развије функционална писменост као подлога 

за даље учење. 

Програмом су одређени само општи циљеви и задаци предмета Свет око нас у целини и по 

разредима а даља оперативна разрада циљева и задатака препуштена је учитељима као својеврсни вид 

слободе у креирању наставног процеса. 

Свет око нас у I разреду односи се само на непосредно окружење - Моја околина, а у II 

разреду - Моје место, насеље са околином. На овај начин је заступљена концепција завичајног 

принципа. 

Од учитеља се очекује да оствари интегрисани приступ у формирању појмова. Има 

могућности да користи садржаје унутар предмета, као и оне на нивоу разреда, и на рснову њих да 

примењује мултидисциплинарни приступ при изграђивању појмова. При томе треба поштовати 

одреднице принципа корелације на свим нивоима (предметном, разредном, међуразредном и 

међупредметном), уважавајући све наставне и ваннаставне облике рада и активности у школи и 

изван ње. Свет око нас као наставни предмет има могућности за корелацију са знатним бројем 

изборних предмета у првом и другом разреду (Чувара природе, Рука у тесту, Народна традиција, 

Грађанско васпитање...) јер су садржаји ових програма и Света око нас међусобно 

компатибилни. 

Исти садржаји се могу разматрати са више аспеката и на тај начин се остварују 

различити циљеви и задаци предмета. Истовремено, исти циљеви и задаци могу се остваривати кроз 

различите садржаје (унутар и изван предмета), што зависи од избора и начина структурирања 

садржаја и активности у оквиру теме. Реализовање циљева и задатака преко понуђених 

садржаја програма Света око нас заједничка су обавеза за све учеснике наставног процеса. 
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Активности ученика 
 

При остваривању циљева и задатака предмета Свет око нас мора се имати у виду да 

су садржаји и активности неодвојиви у наставном проиесу. Важно је одабрати активности 

које ангажују како поједина чула тако и више чула паралелно. Синхронизација чулних утисака 

даје целовиту слику објеката, процеса, појава и њихову интеграцију у комплексну слику света, а 

уважава различитости у склоностима деце при упознавању света и процесу учења. Добра 

интеграција чулних утисака је услов за правилно искуствено сазнање и отворен пут за 

трансформацију представа и опажајно - практичног мишљења у појмовно. 

Кад год је то могуће, у процесу учења треба омогућити ученицима избор различиткх 

активности и садржаја, сходно њиховим субјективним склоностима, ради постизања жељених 

циљева. Активности треба осмислити тако да (уз опрез) дете испробава своје могућности. 

Неопходно је пружити му прилику да кроз активности покаже своју оспособљеност у 

практичној примени усвојених знања. За изучавање природних појава врло је значајно 

проблемско структурирање садржаја као подстицај радозналости и интелектуалне активности 

деце. У првом и другом разреду предност имају истраживачке активности засноване на чулном 

сазнању, стечене практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, 

као и у свакодневном животу и спонтаној игри. Пожељне су активности које омогућују 

интеракцију са физичком и социјалном средином, јер доприносе спознавању света око нас, 

тако што се откривају односи и упознају својства и карактеристике предмета, бића, појава и 

процеса и стичу се социјалне вештине. 

Значајне активности ученика у оквиру предмета Свет око нас јесу: 

- Посматрање са усмереном и концентрисаном пажњом ради јасног запажања и 

уочавања света у окружењу (уочавање видних карактеристика); 

-Описивање - вербално или ликовно изражавање спољашњих и унутрашњих 

запажања; 

- Процењнвање - самостално одмеравање; 

- Груписање - уочавање сличности и различитости ради класификовања; 

- Праћење - континуирано посматрање ради запажања промена; 

- Бележење - записивање графичко, симболичко, електронско бележење 

опажања; 

- Практиковање - у настави, свакодневном животу и спонтаној игри и раду; 

- Експериментисање - намерно модификоване активности, огледи које изводи 

сам ученик; 

- Истраживање - испитивање својстава и особина, веза и узрочно-последичних 

односа; 

- Сакупљање - прављење колекција, збирки, албума из природног и друштвеног 

окружења; 

- Стварање - креативна продукција; 

- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре; 

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање и реализација. 
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Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку 

активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника. 

Наставне методе и  активности  

Најефикасније методе учења у настави предмета Свет око нас јесу оне методе које 

ученика стављају у адекватну активну позицију у процесу стицања знања. Потребно је 

стварање ситуација учења у којима ће доћи до изражаја различите активности ученика које 

омогућују различите начине учења. Погодне су различите методе учења - наставе. 

Партиципативне методе учења поред стицања знања омогућују развој способности 

и вештина, а посебно доприносе развоју когнитивних процеса, захваљујући делању - 

практиковању одређених радњи.        

Решавање проблем-ситуација које доводе до когнитивног конфликта, погодују 

развоју мисаоних способности. 

Кооперативне методе учења омогућују социјалне активности на заједничким 

задацима, велики степен личног ангажовања и сналажење у социјалном контексту. 

Интерактивне методе, од рада у пару до тимског рада омогућују разне облике социјалне 

партиципације и обогаћивање сопственог искуства кроз размену са другима. 

Амбијентално учење омогућује најадекватаији простор за упознавање света око нас. 

Променљивост амбијента обезбеђује сагледавање исте ствари са различитих аспеката у различитим 

околностима и различитим појавним формама. 

Игра као најживотнија ситуација и деци на овом узрасту најпримеренија активност, 

изузетно је погодна, ненаметљива форма учења. 

Постављени циљеви и задаци реализују се пре свега кроз наставни процес у школи, 

обогаћен осталим облицима активности у оквиру школског програма. За потребе овог предмета 

посебно су погодни: организоване посете, шетње, излети, настава у природи, осмишљене екскурзије, 

зимовања и летовања ученика. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за први и други разред, у 

реализацији програма за предмет Свет око нас препоручује се и коришћење шире литературе и 

осталих извора информација: штампаних, аудио-визуелних и електронских медија; посебно 

аутентичних природних и друштвених извора, као најверодостојнијих показатеља стварности, појава 

и процеса у свету у коме живимо. 

Праћење и вредновање треба обављати континуирано, уважавајући интересовања и 

активности ученика у процесу учења, а у складу са индивидуалним развојним способностима. 

Обавеза учитеља је да организовањем наставе - учења утиче мотивационо и подстицајно на развој 

способности ученика - уз максимално коришћење диференцираних захтева и интересантних 

начина рада - у циљу поштовања права на различитост, како у нивоу предзнања ученика, тако и 

динамике развоја њихових потенцијалних способности. При процесу праћења остваривања 

постављених циљева и задатака, као и постизању постављених стандарда, пожељно је што мање 

користити класичне писмене провере знања - контролне и писмене вежбе. Поред мотивационог 
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значаја, оцена би требало да представља и одраз квалитета испуњености постављених стандарда 

(знања, умења, ставова и вредности) у оквиру предмета. 

Оцењивање ученика овог предмета неопходно је усагласити са одредбама Закона о 

изменама и допунама Закона основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", 

бр. 58/04, и 62/04) као и Правилником о оцењивању ученика основне школе. 

Учитељ је дужан да постављене циљеве и задатке програма реализује кроз наставу и 

остале организационе форме рада у школи, без додатног оптерећења родитеља и њиховог 

обавезног ангажовања у остваривању програма. Родитељи као потенцијални учесници у реализацији 

програма могу бити добровољно ангажовани као расположиви ресурси локалне средине у 

зависности од њихових знања, могућности и хтења. 

 


