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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија  

Наставници:  Алекса Попадић  

Разред и одељење: VII/3  

Датум: 5.10.2015. године  

 

Наставна тема 2.   Географскe одлике Азије 

Редни број наставне 

јединице  

за тему 

10.  

Редни број часа за годину 11.  

Наставна јединица Индија 

Тип часа обрада 

Претходна наставна 

јединица  

Географски преглед Јужне Азије - обрада 

Наредна наставна јединица Географски преглед  Jужне Азије и Индија-  утврђивање 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Стицање знања о географским одликама (природа, 

становништво, насеља, привреда) Индије 

 Примена претходно стечених знања о континенту (Азија) и 

регије (Јужна Азија) на примеру карактеристичне државе  

 Утврђивање и проширивање знања о географским одликама 

Јужне Азије 

 Упознавање са туристичким знаменитостима Индије 

 Упознавање са некадашњим друштвеним системом каста у 

Индији 

 Разумевање утицаја природних и друштвених фактора на 

размештај становништва и привреду 
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Практични  Оспособљавање за самостално учење 

 Развијање способности разумевања прочитаног текста 

 Обучавање за коришћење мобилног 

телефона/таблета/лаптопа у настави 

 Примена раније стечених знања  

 Примена знања из свакодневног живота и другог предмета 

(енглески језик, грађанско васпитање, верска настава, 

информатика и рачунарство) 

Васпитни  Развијање опште културе ученика 

 Развијање светског идентитета 

 Указивање на проблем кастинске дискриминације 

Облици рада Фронтални, индивидуални рад, рад у пару 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна, метода 

дискусије  

Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у настави уз 

елементе „изврнуте учионице“ (енг. flipped classroom) и учења 

заснованог на игри (енг. game-based learning) 

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Географска карта Азије 

 Рачунар и видео бим 

 Мобилни телефони/таблети/лаптопови за ученике 

 Интернет веза и Wifi уређај (рутер) 

 Кахут (Kahoot) игрица за квиз 

 PowerPoint презентација 

 Видео-снимци Incredible India 

 Текстови о занимљивостима у Јужној Азији и Индији (Таџ 

Махал, Боливуд, Касте у Индији, Утицај монсуна, Махатма 

Ганди) 

 Географски атлас 

Активности ученика  Пре часа је потражио и проучио доступне материјале  

 Примењује раније стечена знања о Јужној Азији 

 Стиче знања о Индији 
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 Проширује знања о Јужној Азији  

 Мисаоно се ангажује 

 Учествује у квизу 

 Сарађује са другом из клупе 

 Одговара на питања 

 Посматра видео снимке и презентацију 

 Повезује постојећа знања (корелација са енглеским језиком, 

информатиком, грађанским васпитањем и верском 

наставом), као и  знања из свакодневног живота 

Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Дефинише садржаје и активности  

 Приказује  PowerPoint презентацију и Kahoot квиз  

 Излаже наставне садржаје 

 Приказује видео-снимке 

 Подстиче ученике да самостално излажу о географским 

одликама Индије о којима су научили припремајући се за 

овај час 

 Подстиче ученике да раде у пару 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Поставља питања ученицима 

 Води разговор о друштвеном систему каста 

 Даје додатна објашњења  

 Прати ефекте рада ученика 

Резултати часа – исходи  Ученик : 

 зна да одреди географски положај Индије 

 препознаје основне одлике природе Индије 

 зна да наведе основне демографске одлике Индије 

 уме да наведе неколико већих градова Индије, користећи 

географску карту 

 зна основне одлике привреде, као и да наведе важније 

привредне делатности Индије 
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 зна да наведе неколико туристичних знаменитости Индије 

 је повезао географска знања са претходно стеченим 

знањима и проширио знања 

Образовни стандарди ГЕ.1.2.3. именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, 

хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике 

ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и 

уочава њихов просторни распоред 

ГЕ.1.3.2. дефинише појам привреде и препознаје привредне 

делатности и привредне гране 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне 

природне и друштвене одлике 

ГЕ.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и односе који су представљени моделом, сликом, 

графиком, табелом и схемом 

ГЕ.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери) 

ГЕ.2.3.1. разликује и објашњава кретање становништва (природно 

и механичко) и структуре становништва 

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.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај становништва и насеља 

ГЕ.3.3.2. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај привреде и привредних делатности 

ГЕ.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, 

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

ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 
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Корелација Енглески језик, грађанско васпитање, верска настава, информатика 

и рачунарство 

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

Ристић К. (1993): Регионална географија Евроазије. Научна књига, 

Београд 

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

Београд 

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

Група аутора (2006): Чудесне грађевине света. Православна реч,  

Нови Сад 

Група аутора (2010): Блага света. Младинска књига, Београд 

Сера, К. и Бомбели, С. (2008): Пут око света кроз 80 чуда. 

Православна реч,  Нови Сад 

Шехић, Д., Шехић, Д. (2007): Атлас Азије. Monde Neuf, Београд 

Дукић, Д. (1999): Климатологија. Географски факултет, Београд 

Интернет извори www.kahoot.it 

https://getkahoot.com/ 

www.youtube.com 

http://jungletribe.com/putovanja/indija-da-li-ste-znali/ 

http://www.duhoviti.com/zanimljivosti/zanimljivosti-o-indiji.html 

http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/2013-kastinski-poredak-u-

indiji.html 

https://prezi.com/tzm7tyi8k91_/sistem-kasti-u-indiji/ 

http://www.pogodak.rs/putovanja/tadz-mahal/ 

https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Bolivud 

http://www.znanje.org/i/i26/06iv04/06iv0426/bolivud_jaci_od_holivud

a.htm 

https://sr.wikipedia.org/sr-

el/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%

D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4

%D0%B8 

http://www.kahoot.it/
https://getkahoot.com/
http://www.youtube.com/
http://jungletribe.com/putovanja/indija-da-li-ste-znali/
http://www.duhoviti.com/zanimljivosti/zanimljivosti-o-indiji.html
http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/2013-kastinski-poredak-u-indiji.html
http://www.artnit.net/dru%C5%A1tvo/item/2013-kastinski-poredak-u-indiji.html
https://prezi.com/tzm7tyi8k91_/sistem-kasti-u-indiji/
http://www.pogodak.rs/putovanja/tadz-mahal/
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Bolivud
http://www.znanje.org/i/i26/06iv04/06iv0426/bolivud_jaci_od_holivuda.htm
http://www.znanje.org/i/i26/06iv04/06iv0426/bolivud_jaci_od_holivuda.htm
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8
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Ток часа: 

Претходна припрема Наставник је на крају претходног часа ученицима дао задатак да 

користећи доступне извора информација (уџбеник, књиге, 

енциклопедије, новине, часописи, интернет) пронађу текстове о 

географким одликама и занимљивостима. Наставник је ученицима 

проследио материјал са текстовима о Индији и питања на која 

ученици могу да одговоре уколико пажљиво проуче материјал. 

Наставник је позвао ученике да на следећи час понесу мобилни 

уређај са приступом интернету- телефон или таблет (уколико га 

имају) 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор  (до 3 минута) 

Наставник  поставља неколико питања: 

„Коју регију Азије смо проучавали на претходном часу? Које 

државе припадају овој регији?“ Наставник позива неког ученика да 

на карти Азије покаже те државе. Наставник поставља питање: 

„Која држава ове регије је карактеристична?“. Након добијеног 

одговора, наставник саопштава ученицима да је циљ данашњег 

часа да се упознају са географским одликама Индије. 

Упоредна активност: Приказивање PowerPoint презентације 

Наставник је покренуо  приказивање PowerPoint презентације са 

фотографијама Индије, које приказују природне и друштвене 

одлике ове државе. 

Главни део часа  

– око 40 минута  

Активност: Обрада новог градива (15 минута) 

Наставник подсећа ученике да је на крају претходног часа најавио 

нову наставну јединицу и да је ученике упутио да пронађу  

занимљиве текстове о Индији и/или проуче текстове које је 

проследио наставник електронском поштом, како би на овом часу 

могли да изнесу своја сазнања о овој држави, али и да су на 

претходном часу учили о Јужној Азији, те да ће на овом часу 

применити та знања на примеру карактеристичне државе регије. 

Наставник поступно излаже наставно градиво, уз повезивање са 

градивом са претходног часа, с обзиром да се многе географске 
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одлике Јужне Азије подударају са одликама Индије. 

Наставник током предавања поставља питања како би ангажовао 

ученике и проверио да ли су ученици научили о неким 

географским одликама припремајући се за час.  

Наставник покушава да са ученицима води разговор о више 

различитих тема, пошто нису сви ученици читали исте текстове 

припремајући се за час. 

Активност:Кратка дискусија о дискриминацији (око 5 минута) 

Наставник посебну пажњу посвећује разговору о кастама и води 

кратку дискусију како би чуо мишљење ученика о овом систему. 

Наставник затим наглашава да овакав систем представља облик 

дискриминације.  

Активност: Обука за коришћење платформе Кахут (Kahoot), 

припрема за учешће у квизу и приказивање видео снимка 

„Incredible India“ (3 минута) 

Наставник позива ученике да припреме мобилне телефоне, таблете 

и лаптопове (један по клупи, јер ће ученици у квизу учествовати у 

паровима). Уколико на некој клупи не постоји мобилни уређај, 

наставник даје школски лаптоп или свој мобилни телефон. За 

ученике који немају приступ мобилном интернету, наставник је 

припремио Wifi приступну тачку (Wifi Hotspot). Наставник даје 

упутство ученицима да приступе сајту www.kahoot.it и укуцају пин 

код потребан за приступање квизу. Наставник наглашава да на 

рангирање такмичара утичу тачност и брзина одговора. Док се не 

прикључе сви такмичари, ученици на видео биму могу да 

погледају видео снимак „Incredible India“, који промовише Индију 

као туристичку дестинацију. 

Активност: Квиз „Индија“ (око 15 минута) 

Наставник покреће Кахут квиз. Ученици у паровима по клупама 

одговарају на  на 15 питања о природним и друштвеним одликама 

Индије. Након сваког одговора, приказује се тачан одговор који 

наставник по потреби коментарише. Приказује се и статистика 

броја тачних одговора и тренутно стање на ранг листи, тако да 
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ученици могу да прате свој резултат у поређењу са другим 

ученицима.  

Активност: Проглашење победника квиза и повратна 

информација (2 минута) 

Након завршетка квиза наставник проглашава победнички пар и 

коментарише резултате осталих ученика. Наставник похваљује 

ученике који су остварили најбоље резулате, док оне са 

најслабијим резултатима упућује да уложе додатни труд на 

савладавању градива. 

Завршни део часа  

– око 2 минута  

Активност: Евалуација одржаног часа  (до 2 минута) 

Наставник позива ученике да одговоре на неколико питања 

(Питања су на енглеском језику, али ће их наставник, уколико 

процени да је потребно, превести ученицима):  

 How fun was it? Колико је квиз био забаван од 1 до 5? 

 Did you learn something? Да ли си научио/ла нешто? Да/Не 

 Do you recommend it? Да ли би препоручио/ла квиз? Да/Не 

 To continue, tell us how you feel? Да бисмо наставили, реци 

како си се осећао/ла? Понуђена су три тзв. „смајлија“: 

срећан, равнодушан и тужан. 

Напомена Уколико све планиране активности буду реализоване за краће 

време од планираног, наставник  ће ученике упутити на додатне 

изворе информација (квалитетна штампана издања и електронске 

изворе) и приказати још неки видео снимак који приказује 

географске одлике Индије.  

Домаћи задатак Наставник даје домаћи задатак ученицима да напишу белешку о 

најзначајнијим географским одликама Индије. 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

 

 

Прилози Листови са текстовима о занимљивостима у Индији 

Кахут (Kahoot) игрица 

PowerPoint презентација 


