
Разред:  I Предмет: СВЕТ ОКО НАС Датум: 

Назив теме: Оријентација у времену и годишња доба

Назив јединице: Пролеће и обележја пролећа

Тип часа: Обрада

СВЕТ ОКО НАС / I 1

Циљ часа:
упознавање основних карактеристика пролећа (промене на биљкама и - 
животињама);
систематизовање искуства о пролећу и активностима људи током овог годишњег - 
доба; 
оспособљавање ученика за посматрање живог света.- 

Временско трајање: 1 час

Активности нА чАсу:

Ученици на почетку часа читају песму Пролећница (Ј. Ј. Змаја) приказану на графофолији. 
Разговор са ученицима: О чему говори ова песма? Који су знакови пролећа наведени у овој 
песми? Које од тих знакова сте приметили у својој околини? и сл. Најава наставне јединице. 
Разговор са ученицима о томе помоћу којих боја и речи би описали пролеће, које годишње 
доба му је претходило, а које следи.

Након тога би било пожељно извести ученике у школско двориште, оближњи парк или 
шуму, како би на лицу места посматрали промене у природи у пролеће. (Поново би у  центру 
пажње требала да буду два дрвета, листопадно и змимзелено, која су посматрана током јесени 
и зиме). Уколико то није могуће, онда се са ученицима може водити разговор о њиховим 
запажањима о изгледу природе у овом периоду. Када изведемо ученике напоље, подстичемо 
њихово запажање следећим питањима: Опишите изглед овог дрвета сада, у пролеће?  Које 
боје је лишће? Да ли примећујете још неке биљке и животиње у околини дрвета? Именовати 
биљке и животиње. Како изгледа трава? Како смо обучени? Зашто? Потребно је обратити 
пажњу на животиње које се могу видети, али и говорити о животињама које се досељавају 
из топлијих крајева. Како се понашају животиње у пролеће? (Све животиње су активније.) 
Обратити пажњу на птице које граде гнезда. Указати ученицима на чињеницу да највећи 
број животиња доноси младе на свет у пролеће. Од ученика тражити да закључе због чега 
је то тако. Уколико нико од ученика не може да одговори, овај задатак може остати и за 
домаћи.

Направити паралелу са понашањем људи: Да ли су и људи активнији у пролеће? По чему 
то закључујемо – којим активностима се баве људи у пролеће у граду и селу (куће се сређују, 
иде се чешће на излете, припрема се земља за сетву...). Којим активностима се бави ваша 
породица? Које воће и поврће се појавило на пијацама?

Повратак у учионицу. Ученици добијају лист посматрања. Уколико има времена, ученици 
први и други задатак раде на часу, а трећи за домаћи задатак. Уколико нема времена, онда 
цео лист посматрања остаје као домаћи задатак.


