
1 

 

  

МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија  

Наставници:  Алекса Попадић (наставиик географије) и Ирена Пантић (наставница 

енглеског језика) 

Разред и одељење: VI/1  

Датум: 1.4.2015. године  

 

Наставна тема 5.  Регионална географија Европе 

Редни број наставне јединице  

за тему 

37.  

Редни број часа за годину 54.  

Наставна јединица Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске (ИН) 

Тип часа утврђивање 

Претходна наставна јединица  Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске - 

обрада 

Наредна наставна јединица Француска - обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Утврђивање знања о географском положају и 

географским основним одликама Уједињеног 

Краљевства  (природа, становништво, насеља, 

привреда)  

 Примена претходно стечених знања о континенту 

(Европа) и регији (Западна Европа) на примеру 

карактеристичне државе  

 Упознавање са туристичким знаменитостима Лондона 

 Упознавање са обичајима карактеристичним за 

становнике Уједињеног Краљевства 
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Практични  Развијање способности запажања географског 

распореда објеката на географској карти 

 Примена раније стечених знања  

 Примена знања из свакодневног живота и другог 

предмета (енглески језик) 

Васпитни  Развијање способности вредновања постигнућа 

 Развијање опште културе ученика 

 Развијање европског и светског идентитета 

 Развијање поштовања према традицији других народа 

Облици рада Фронтални, индивидуални рад, рад у пару 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна  

Иновација Тимска настава и примена информационо-комуникационих 

технологија у настави 

Место рада Учионица 

Наставна средства и потребан 

материјал  

 Географска карта Европе 

 Рачунар и видео бим 

 PowerPoint презентације за квиз, знаменитости Лондона 

и поподневну чајанку 

 Видео-снимци  Top 10 London Attractions и London from 

above 

 Наставни листићи за ученике 

 Текст  на енглеском језику о знаменитостима Лондона 

 Географски атлас 

Активности ученика  Одговара на питања 

 Посматра PowerPoint презентације и видео снимке 

 Мисаоно се ангажује 

 Учествује у квизу 

 Уочава распоред географских објеката на карти 

 Примењује раније стечена знања о континенту 

(Европи) и регији (Западна Европа) на примеру 

Уједињеног Краљевства 
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 Вреднује рад другог ученика и проверава тачност 

одговора друга из клупе 

 Повезује постојећа знања и искуства (корелација са 

историјом и енглеским језиком), као и  знања из 

свакодневног живота 

 Учествује у разговору на енглском језику на задату 

тему 

Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Дефинише садржаје и активности  

 Приказује PowerPoint презентацију и квиз 

 Приказује видео-снимке 

 Подстиче ученике да самостално раде 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Поставља питања ученицима 

 Води разговор о традицији испијања чаја и 

знаменитостима Лондона 

 Даје додатна објашњења  

 Остварује сарадњу са наставником другог наставног 

предмета 

 Иницира дијалог на енглеском језику са ученицима на 

задату тему 

 Послужује ученике чајем и колачићима 

 Прати ефекте рада ученика 

Резултати часа – исходи  Ученик : 

 зна да одреди географски положај Уједињеног 

Краљевства. 

 препознаје основне одлике природе Уједињеног 

Краљевства. 

 зна да наведе основне одлике становништва 

 уме да наведе неколико већих градова, користећи 

географску карту 
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 зна основне одлике привреде, као и да наведе важније 

привредне делатности 

 зна да наведе неколико туристичних знаменитости 

Уједињеног Краљевства 

 је повезао географска знања са претходно стеченим 

знањима и знањима из других наставних предмета. 

 је упознат са традицијом испијања чаја у Уједињеном 

Краљевству 

Образовни стандарди ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе 

карте 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

ГЕ.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и 

наводи њихове географске регије 

ГЕ.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у 

географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) 

и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, 

директне и индиректне) и законитости (опште и посебне) у 

Европи и уме да издвоји географске регије 

Корелација Енглески језик и историја 

Коришћена литература Вујадиновић, С., Голић, Р, (2013): Географија 6. Уџбеник 

географије за шести разред основне школе, Нови Логос, 

Београд 

Радовановић, С. (2008) Географски атлас, Magic map, Београд  

Давидовић, Р. (2000): Регионална географија. Географске 

регије европских земаља, књига II. Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Карел Н., Карел М. (2005): Државе света. Младинска књига, 
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Београд 

Група аутора (2009): Путовања из снова по Европи. 

Младинска књига, Београд 

Родић, Т. (1998): С децом око света. Креативни центар, 

Београд 

Интернет извори www.visitlondon.com 

www.youtube.com 

Ток часа: 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор  

(до 3 минута) 

Наставник географије представља наставницу енглеског језика 

са којиом ће тимски реализовати данашњи час. 

Наставник  поставља неколико питања: 

Коју регију Европе проучавамо последњих неколико часова? 

Које државе припадају овој регији? (осврт на претходне 

наставне јединице). Наставник показује на карти Европе 

Уједињено Краљевство Велике Беританије и Северне Ирске. 

Наставница енглеског језика дели наставне листиће, које ће 

ученици да попуњавају током квиза.  

Главни део часа  

– око 36 минута  

Активност: Квиз о географским одликама Уједињеног 

Краљевства Велике Британије и Северне Ирске 

(10 минута) 

Наставник географије приказује  PowerPoint презентацију- 

квиз који садржи 10 питања вишеструког избора (по 4 

понуђена одговора). Наставник је припремио листиће на 

којима ће ученици уписати одговоре. Наставник даје упутства 

ученицима да у овом делу часа раде самостално и да одговоре 

на постављена питања. 

Активност: Провера тачности одговора и  повратна 

информација 

(3 минута) 

Наставник даје упутство ученицима да замене наставни 
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листић са одговорима са другом/другарицом из клупе и да 

прате тачне одговоре које саопштавају ученици које наставник 

географије прозове. Након што наставник са ученицима 

одговори на сва питања, наставник пита да ли има ученика 

који су тачно одговорили на свa питања и похваљује те 

ученике, а затим и осталим ученицима даје повратну 

информацију: „Ако си одговорио тачно на 14 или 15 питања, 

одлично си савладао лекцију о Уједињеном Краљевству. Ако 

имаш 11, 12 или 13 тачних одговора, добро си савладао 

лекцију, али можеш да је прочиташ поново. Ако имаш 8, 9 или 

10 тачних одговора, савладао си неке делове лекције, али је 

потребно да доучиш лекцију. Ако си имао 5, 6 или 7 тачних 

одговора делимично си савладао градиво. Ако имаш мање од 5 

тачних одговора- ниси савладао лекцију и треба да уложиш 

труд како би научио географске одлике Уједињеног 

Краљевства.“ 

Активност: Разговор о Лондону на енглеском језику 

(2 минута) 

У овом делу часа наставница енглеског језика поставља 

неколико питања ученицима о главном граду Уједињеног 

Краљевства. 

Активност: Приказивање видео-снимка Top 10 London 

Attractions  

(5 минута) 

Након ових неколико питања, наставник географије приказује 

видео снимак са 10 главних знаменитости Лондона према 

избору сајта http://www.visitlondon.com/. Док ученици 

посматрају видео снимак, наставник географије дели свим 

ученицима текст  на енглеском језику о знаменитостима  

Лондона, главног града Уједињеног Краљевства. 

Активност: Читање текста  на енглеском језику о 

знаменитостима Лондона и превод тог текста 

(10 минута) 
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Наставница енглеског језика наизменично прозива ученике да 

прочитају и преведу по једну реченицу. Уколико постоје 

непознате речи, наставница енглеског језика их бележи на 

табли. Док ученици читају реченице, наставник приказује 

презентацију са фотографијама тих знаменитости. 

Активност: Разговор на енглеском језику о традицији 

испијања чаја  

(6 минута) 

Наставница енглеског језика упознаје ученике са британском 

традицијом поподневног испијања чаја. За то време наставник 

географије приказује  PowerPoint презентацију са серијом 

фотографија које показују како изгледа поподневна чајанка у 

разним хотелима, ресторанима и другим угоститељским 

објектима у Лондону.  

Завршни део часа  

– око 6 минута  

Активност: Завршни разговор о Уједињеном Краљевству 

(до 4 минута) 

Наставник позива  све ученике да одговоре на питање: „Зашто 

би волео/ла да посетиш Уједињено Краљевство?“, пратећи 

одговоре других ученика и избегавање већ поменутих разлога.  

Упоредна активност: Чај и колачићи 

Наставник послужује ученике чајем и колачићима, како би их 

подсетио на традицију и културу испијања чаја, која постоји у 

Енглеској. 

Активност: Евалуација одржаног часа   

(до 2 минута) 

Наставници ученицима постављају питања да ли им се допао 

овакав овакав начин рада и да ли су научили нешто што нису 

знали, а од ученика тражи да одговоре на енглеском језику и 

покажу рукама колико им се допао овакав час. Наставници 

воде кратак разговор са ученицима о оваквом начину рада. 

Напомена Уколико све планиране активности буду реализоване за краће 

време од планираног, наставници могу да упознају ученике са 
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додатним занимљивостима о Уједињеном Краљевству,  

прикажу видео снимак London from above и упуте ученике на 

сајт www.visitlondon.com, који представља квалитетан извор 

информација о Лондону и Уједињеном Краљевству.  

(Само)евалуација и корекција 

часа 

 

 

Прилози Листићи за одговоре ученике на питања из квиза 

Текст о десет главних туристичких атракција Лондона 

Текст о традицији испијања чаја у Уједињеном Краљевству 


