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САДЖАЈИ ПРОГРАМА ( трећи разред ) - ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 
 
 

ПРИРОДА <-> ЧОВЕК <-> ДРУШТВО 

Мој завичај* 

Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине (подножје, стране, обронци, врх 
планине). 

Облици појављивања воде у окружењу (река и њене притоке, бара, језеро...). 

Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај светлости и топлоте, биљни и 
животињски свет, ланац исхране) и међусобни утицаји у животној заједници. 

Копнене животне заједнице (шуме и травнате области). 

Култивисане животне заједнице: обрадиво земљиште (воћњаци, повртњаци, њиве...) и 
паркови. 

Карактеристични биљни и животињски свет копнених животних заједница. 

Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених животних заједница). 

Водене животне заједнице (баре, језера, реке...). 

Карактеристични биљни и животињски свет водених животних заједница. 

Значај и заштита вода и водених животних заједница. 

 

Нежива природа 

Разлике и сличности воде и других течности (провидност, густина, вода и течност као 
растварачи). 

Понашање тела (материјала) у води и различитим течностима (плива - тоне, раствара се - 
не раствара се; зависност брзине растварања од: уситњености материјала, температуре 
и мешања). 

Промене при загревању и хлађењу течности (промена температуре, испаравање - брже, 
спорије, замрзавање...). 
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Основне карактеристике течности (променљивост облика, простор који заузима - 
запремина, слободна површина, услови тока...). 

Ваздух притиска и покреће. Променљивост облика и запремине. 

Промене које настају при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре, 
запремине, струјање ваздуха...). 

Чврсто, течно, гасовито - разлике и сличности (облик, запремина, понашање при 
механичким и топлотним утицајима). 

Промене материјала и објеката: повратне (испаравање, кондензовање, еластичност) и 
неповратне (сагоревање, рђање). 

 

Веза живе и неживе природе 

Својства земљишта и њихов значај за живи свет. 

Својства воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску делатност (утицај воде и 
ваздуха на земљиште, биљни и животињски свет, снага воде и ветра...). 

Кружење воде у природи. 

Временске прилике и њихов значај за живот у окружењу. 

Различити звуци у природи као последица кретања. 

Повезаност животних заједница и улога човека у очувању природне равнотеже. 

 

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 

Различити облици кретања и њихове основне карактеристике (кретање по правој линији, 
кружно кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање...; уочавање узрока настанка 
неких кретања и периодичног понављања). 

Кретање производи звук (треперење затегнуте жице, гумице, затегнуте коже...). 

Када и како тела падају, клизају се и котрљају наниже. 

Оријентација према Сунцу и одређивање главних страна света. 

Оријентација помоћу плана насеља. 
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Оријентација на географској карти Републике Србије (уочавање облика рељефа, вода, 
насеља, саобраћајнице, границе... завичај на карти Србије). 

Временске одреднице (датум, година, деценија, век - ближа и даља прошлост). 

 

НАШЕ НАСЛЕЂЕ 

Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље прошлости). 

Трагови прошлости: материјални, писани, усмени и обичајни. 

Чувамо и негујемо остатке прошлости. 

 

Некад и сад 

Одређивање ближе и даље прошлости (живот у породици, школи, насељу, завичају). 

Мој завичај и његова прошлост - културна и историјска (начин живота, производња и 
размена добара, занимања, одевање, исхрана, традиционалне светковине, игре, 
забаве...). 

Ликови из наших народних песама, приповедака и бајки - повезаност догађаја из 
прошлости са местом и временом догађања. 

Знаменити људи нашег краја (просветитељи, песници, писци, сликари, научници...). 

 

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 

Специфичне промене материјала под топлотним и механичким утицајима (метал, 
пластелин, вода, пластика различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, крзно...). 

Електрична проводљивост воде, водених раствора и ваздуха (провера помоћу струјног 
кола са батеријом и малом сијалицом).  

Ваздух - топлотни изолатор. 

Магнетна својства материјала (природни магнети, могућност намагнетисавања тела и 
особине које тада испољавају). 

Својства материјала одређују њихову употребу. 
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ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 

Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот). 

Дечија права, правила група (познавање, уважавање и живљење у складу са њима). 

Производне и непроизводне делатности људи и њихова међузависност. 

Село и град, њихова повезаност, зависност и међуусловљеност. 

Саобраћајнице у окружењу (понашање на саобраћајницама: прелазак преко улице - пута, 
кретање дуж пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног превоза, вожња бициклом, 
игра поред саобраћајница; именовање и препознавање на географској карти). 

Међусобни утицаји човека и окружења (начин на који човек мења окружење), утицај на 
здравље и живот. 

 

Садржај програма разврстан је у пет тема: Природа <-> човек <-> друштво, Кретање у 
простору и времену, Наше наслеђе, Материјали њихова употреба и Људска 

делатност. Свака од тематских целина структуирана је тако да указује на аспект са ког 
треба разматрати наведене садржаје.  

 

I тема: Природа <-> човек <-> друштво одређује природни простор са његовим основним 
карактеристикама и узајамним везама у оквиру кога ће се разматрати (изучавати) 
наведени садржаји. Животне заједнице, доминантни садржаји ове теме обрађују се у 
основним обележјима овог појма док се карактеристичне животне заједнице у окружењу 
(завичају) изучавају темељније кроз разне форме активног и амбијенталног учења. 

* Мој завичај, односно окружење, представља географски простор краја, односно крајине, 
у чијим границама се креће свих пет програмских тема.  

* Крај - два или више суседних предела који се међусобно разликују, али заједно 
представљају одређену територијалну целину (Мачва са Поцерином, Подриње, Полимље, 
Гружа, Пештер...). 

* Крајина - два или више крајева сличних географских карактеристика који заједно 
сачињавају одређену територијалну целину (Срем, Банат, Бачка, Шумадија, Неготинска 
крајина...).  

У оквиру неживе природе развијају се појмови с којима се деца сусрећу у прва два 
разреда. Систематизују се знања о објектима, води и ваздуху и врши се трансфер при 
грађењу и разумевању појмова чврсто, течно, гасовито. То подразумева и разматрање 
феномена повратних и неповратних процеса. 
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Човек као живо и друштвено биће дат је као окосница од које зависе односи који владају у 
животним заједницама. Он је одлучујући фактор у одржању природне равнотеже или 
узрок поремећене еколошке равнотеже унутар животне заједнице. Често је регулатор у 
односима различитих животних заједница, што се не сме губити из вида при обради 
садржаја прве теме, али и свих осталих тема у оквиру програма предмета Природа и 

друштво. 

 

II Кретање у простору и времену - У оквиру ове теме дати су садржаји који тумаче 
основне карактеристике неких реалних облика кретања (праволинијско, кружно..., као и 
кретање које настаје као последица силе Земљине теже - падање, клизање и котрљање 
наниже). Садржаје који се односе на кретање потребно је разматрати феноменолошки 
односно, поред спознавања основних карактеристика кретања, битно је уочити узроке и 
последице наведених облика кретања. Најпогодније активности за реализацију ових 
садржаја јесу: истраживање, експериментисање, огледи, праћење, процењивање, 
посматрање, описивање и бележење на разне начине. 

Тема обухвата и садржаје за симболичко представљање простора и времена, као и 
сналажење (оријентација) помоћу наведених симбола. Ове садржаје неопходно је 
обрадити ради стицања функционалних знања и умења потребних за процесе даљег 
учења и ради сналажења у свакодневном животу. 

 

III Наше наслеђе - Ова тема у свом уводном делу указује на трагове прошлости 
(материјалне, писане, усмене и обичајне) који нас воде у ближу и даљу прошлост и 
омогућују нам да упознамо своје културно наслеђе, односно материјалну и духовну 
традицију. Подтема Некад и сад одређује време и простор на путу који следимо, 
истражујући прошлост у њеним разним појавним формама и обележјима живота: некад и 
некад давно, у поређењу са овим, сад и овде. Настава која обрађује садржаје и теме 
Наше наслеђе мора имати два основна вида: теоријски и практични, подједнако 
заступљен. Теоријски вид наставе даје тумачење одређених трагова прошлости, 
поставља их у јасно дефинисан контекст, и тамо где је то могуће приказује њен 
хронолошки развој од некад давно (седам, осам векова), некад (један до два века), не 
тако давно (неколико деценија или година уназад), па све до садашњег времена. 
Рачунање давне, далеке и ближе прошлости на временској ленти треба повезати са 
наставом математике у трећем разреду. Практични вид наставе подразумева активан 
додир са објектима који чине материјалну компоненту традицијске културе: упознавање у 
аутентичном амбијенту, обликовање или извођење радње према постојећем моделу. 
Реализацију садржаја ове теме у настави омогућује корелацију са свим наставним 
предметима на нивоу разреда.  

 

IV Материјали и њихова употреба - Ова тема обухвата садржаје чије изучавање указује 
на специфична својства материјала који се прво морају феноменолошки обрадити, а тек 
потом повезати са њиховом функционалном применљивошћу у свакодневном животу. 
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V Људска делатност је завршна тема која произлази из свих претходних и условљена је 
наведеним садржајима. Она наглашава човека као интелектуално, креативно и 
друштвено биће које је способно да мења своје окружење, прилагођава га сопственим 
потребама и потребама група којима припада. Овде се морају нагласити правила које 
човек доноси и којих се мора придржавати да би заштитио себе, друге и своје окружење 
(здравствено-хигијенска и саобраћајна правила, дечја и људска права која уважавају 
различитости и омогућују суживот, као и правила која обезбеђују еколошку равнотежу у 
окружењу). У реализацији садржаја ове теме морају се имати у виду експлицитни захтеви 
наведени у четири последња циља и задатка за трећи разред, као и општи, имплицитни, 
развојни циљеви који омогућују формирање ставова вредности из сфере здравља, 
екологије, демократије и технологије (наведени у почетном делу упутства) којима се 
наглашава васпитна функција школе. 

Наведене теме представљају структуру садржаја програма наставног предмета Природа 

и друштво за трећи разред. Његово уважавање, уз избор адекватних активности ученика, 
омогућује успешну реализацију циљева и задатака програма како општих за предмет, 
тако и посебних на нивоу разреда.  

Динамика реализације у самом процесу наставе зависи од разноврсности ситуација 
учења које осмишљава сам учитељ, имајући у виду циљеве програма, развојне 
могућности детета и претходна искуства и знања ученика.  

За изучавање природних појава врло је значајно проблемско структурирање садржаја 
као подстицај радозналости и интелектуалне активности деце. У трећем разреду 
предност и даље имају истраживачке активности засноване на чулном сазнању, 
стечене практиковањем кроз експерименте у осмишљеној образовној активности, као 
и у свакодневном животу. 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.  

Приликом планирања наставних тема, од учитеља се очекује да оствари интегрисан 
тематски приступ. Он има могућности да користи садржаје унутар предмета, као и оне 
на нивоу разреда, да на основу њих примењује мултидисциплинарни приступ при 
изграђивању појмова. При томе треба поштовати одреднице принципа корелације на 
свим нивоима (предметном, разредном и међупредметном), уважавајући све наставне и 
ваннаставне облике рада и активности у школи и изван ње. Природа и друштво као 
наставни предмет има могућности за корелацију са знатним бројем изборних предмета у 
првом, другом и трећем разреду (Чувари природе, Рука у тесту, Народна традиција, 

Грађанско васпитање...) јер су садржаји ових програма и Природе и друштва 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 планиране теме. Реализовање циљева и 



7 

 

задатака преко понуђених садржаја програма Природа и друштво заједничка су обавеза 
за све учеснике наставног процеса. 

 

Активности ученика 

Приликом остваривања циљева и задатака предмета Природа и друштво, мора се имати 
у виду да су садржаји и активности неодвојиви у наставном процесу. 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 услов је 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 различитих 
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.  

 

Значајне активности ученика у оквиру предмета Природа и друштво 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; 

- Процењивање - 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; 
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- Стварање - креативна продукција; 

- Активности у оквиру мини-пројекта - осмишљавање, реализација и презентација; 

- Играње - дидактичке, едукативне и спонтане игре. 

Већина циљева и задатака овог наставног предмета постиже се кроз непосредну 

истраживачку активност деце и ненаметљив подстицај и подршку наставника. 

 

Наставне методе и активности 

Најефикасније методе учења у настави предмета Природа и друштво 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 најадекватнији простор за упознавање природе или 
друштва, односно света око нас. Променљивост амбијента обезбеђује сагледавање исте 
ствари са различитих аспеката у различитим околностима и различитим појавним 
формама. 

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 и сви остали облици 
амбијенталног учења. 

Поред коришћења званично одобрених уџбеничких комплета за трећи разред, у 
реализацији програма за предмет Природа и друштво 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. 
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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. У 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 
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 о основама система образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС" бр. 58/2004 и 62/2004) 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 и изван ње, 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.  

 


