
Разред:  I Предмет: СВЕТ ОКО НАС Датум: 

Назив теме: Биљке и животиње моје околине

Назив јединице: Карактеристичне биљке места и околине

Тип часа: Обрада

СВЕТ ОКО НАС / I 1

Циљ часа:
посматрање, упознавање и именовање карактеристичних биљака из околине;- 
упоређивање разлика и сличности између различитих биљака; - 
развијање позитивног односа према живом свету;- 
оспособљавање ученика за посматрање живог света.- 

Временско трајање: 1 час

Активности нА чАсу:

Ову наставну јединицу би било пожељно реализовати након излета (најбоље у пролеће), 
на коме учитељ заједно са ученицима посматра и разговара о биљкама из околине. Ученици 
могу на лицу места да фотографишу или скицирају изглед различитих биљака. Тако 
прикупљен материјал представља полазну основу на којој би се базирао овај час. Уколико 
излет није могућ, ученике би требало извести у оближњи парк или школско двориште, 
уколико у њему постоји већа зелена површина. Неколико ученика који имају повртњак или 
воћњак у близини своје куће треба да фотографишу или скицирају изглед биљака које тамо 
расту. 

Разговор са ученицима о излету или посети парку (школском дворишту): које биљке су 
запазили, како оне изгледају (какво им је стабло, лист, да ли имају цвет и како он изгледа 
и сл.) и како се зову. Најава наставне јединице и запис на табли: Биљке у мојој околини. По 
један ученик излази и презентује одређену биљку говорећи о њој и показујући њен цртеж 
или фотографију. Учитељ наведене биљке сврстава у две колоне. У једну колону ставља 
самоникле, а у другу гајене биљке, с тим што не указује на разлоге због којих је биљке 
свртаставао у једну или другу колону. Тек након излагања 10-так ученика, када се формира 
табела, потребно је затражити од ученика да прочитају биљке које се налазе у табели и да 
покушају да открију критеријум класификовања. Након тога уписати на врху колона гајене 
и самоникле биљке. Разговор са ученицима о томе зашто се једне зову гајене (ко их гаји и 
зашто), а друге самоникле. Ученици табелу преписују у своје свеске.

Сваки ученик свој материјал који је донео на час лепи у свеску и пише назив те биљке. 


