
Разред:  I Предмет: ПРИРОДА И ДРУШТВО Датум: 

Назив теме: Оријентација у времену и годишња доба

Назив јединице: Делови дана

Тип часа: Обрада

СВЕТ ОКО НАС / I 1

Циљ часа:
савладавање оријентације у времену;- 
усвајање појмова: дан, обданица, ноћ, јутро, пре подне, после подне, вече, подне, - 
поноћ;
систематизовање искуства о деловима дана и активностима у току дана;- 
развијање способности посматрања и мишљења. - 

Временско трајање: 1 час

Активности нА чАсу:
 

Час се може започети питањем: Шта је то дан? Након тога треба истаћи да дан не обухвата 
само светли део дана него и ноћ. Најава наставне јединице и запис на табли: Делови дана.

Ученицима се приказује прва графофолија1. Истећи да сваки дан има свој светли и тамни 
део дана (обданица и ноћ), затим да један дан траје од поноћи до поноћи. Разговоарати са 
ученицима када су они активнији, током обданице или ноћи. Може се повући паралела и са 
биљним и животињским светом. 
Други корак започиње постављањем друге графофолије, односно указивањем на делове 
обданице (јутро, пре подне, подне, после подне), положај сунца током дана, а затим се 
сви делови дана повезују са активностима ученика током дана. Кренути од јутра, пронаћи 
адекватне сличице које иду уз тај део дана, а затим тражити од ученика да они наброје чиме 
се баве током јутра. Сличну процедуру поновити и за друге делове дана.
Запис на табли (графофолији) налази се у фајлу Делови дана, запис на табли (графофолији)

Ученици у свескама треба да напишу наслов После подне у мојој породици. Испод тога 
цртају чиме се јуче бавила њихова породица током послеподнева. 
Домаћи задатак: Написати 5-6 реченица на тему Мој омиљени део дана.

¹  Графофолије у прилогу су предвиђене да се користе као слојевите фолије. Графофолија са прве стране се 
приказује прва, у другом кораку се преко ње ставља графофолија са стране 2, док је сличице са треће стране 
графофолије потребно исећи пре почетка часа, а затим неке од њих адекватно распоредити у одређене дело-
ве дана.  Уколико не постоји могућност штампања графофолија, онда се идеја за слојевите графофолије може 
искористити за прављење хамера и одговарајућих апликација. Прва страна се нацрта на хамер, док се друга 
и трећа страна могу нацртати и користити као апликације које се лепе на хамер током часа.


