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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија 

Наставник:  Алекса Попадић  

Разред и одељење: VII/3  

Датум: 8.4.2016. године  

 

Наставна тема 2.   Географскe одлике Јужне Америке 

Редни број наставне 

јединице за тему 

6.  

Редни број часа за годину 57.  

Наставна јединица Бразил 

Тип часа обрада 

Претходна наставна 

јединица  

Друштвеноекономске одлике,  природна богатства и привреда; 

регионална и политичка подела Јужне Америке – утврђивање 

Наредна наставна јединица Аргентина-  обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Стицање знања о географским одликама (природа, 

становништво, насеља, привреда) Бразила 

 Примена претходно стечених знања о континенту (Јужна 

Америка) на примеру карактеристичне државе  

 Утврђивање и проширивање знања о географским одликама 

Јужне Америке 

 Упознавање са туристичким знаменитостима Бразила 

 Разумевање утицаја природних и друштвених фактора на 

размештај становништва, његове структуре и привреду 

Практични  Оспособљавање за самостално учење 

 Развијање способности разумевања прочитаног текста 
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 Обучавање за коришћење мобилног телефона/ таблета/ 

лаптопа у настави 

 Примена раније стечених знања  

 Примена знања из свакодневног живота и других предмета 

(енглески језик, информатика и рачунарство) 

Васпитни  Развијање опште културе ученика 

 Развијање еколошке свести 

 Развијање светског идентитета 

Облици рада Фронтални, индивидуални рад 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна, метода 

дискусије  

Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у настави уз 

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

заснованог на игри (енг. game-based learning) 

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Географска карта Јужне Америке 

 Рачунар и видео бим 

 Мобилни телефони/таблети/лаптопови за ученике 

 Интернет веза и Wifi уређај (рутер) 

 Кахут (Kahoot) игрица за квиз 

 Видео-снимци о Бразилу 

 Веб-колекција креирана за потребе овог часа коришћењем 

веб алата  http://www.pearltrees.com/ (Колекција доступна 

на: http://tinyurl.com/casobrazilu) са текстовима о 

занимљивостима у Бразилу (Амазонија, Статуа Христа 

Спаситеља, Карневал у Рио де Жанеиру, водопади Игуазу, 

фавеле, градови Бразила, капуера, Парана,  Пантанал, боса 

нова, кафа, каипириња, капибара, пиран, тукан, а и др.) 

 Географски атлас 

Активности ученика  Пре часа је потражио и проучио доступне материјале  

 Примењује раније стечена знања о Јужној Америци 

 Стиче знања о Бразилу 
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 Проширује знања о Јужној Азији  

 Мисаоно се ангажује 

 Учествује у квизу 

 Одговара на питања 

 Посматра видео снимке 

 Повезује постојећа знања (корелација са енглеским језиком 

и информатиком), као и  знања из свакодневног живота 

Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Дефинише садржаје и активности  

 Излаже наставне садржаје 

 Приказује видео-снимке и Kahoot квиз 

 Подстиче ученике да самостално излажу о географским 

одликама Бразила о којима су научили припремајући се за 

овај час 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Поставља питања ученицима 

 Води разговор о миграцијама и структурама становништва 

 Даје додатна објашњења  

 Прати ефекте рада ученика 

Резултати часа – исходи  Ученик: 

 зна да одреди географски положај Бразила 

 препознаје основне одлике природе Бразила 

 зна да наведе основне демографске одлике Бразила 

 разуме и зна да наведе факторе који су утицали на 

формирање садашње расне, верске и језичке структуре 

становништва 

 уме да наведе неколико већих градова Бразила, користећи 

географску карту 

 зна основне одлике привреде, као и да наведе важније 

привредне делатности Бразила 

 разуме потребу очувања тропских кишних шума и њихов 

значај за човечанство 
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 зна да наведе неколико туристичних знаменитости Бразила 

 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 

Корелација Енглески језик (читање и превод текстова на енглеском језику), 
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информатика и рачунарство (коришћење интернет претраживача и 

веб-прегледача, коришћење апликација на мобилним уређајима) 

Коришћена литература Вујадиновић, С. и Шабић, Д.. (2011): Регионална географија Јужне 

Америке. Српско географско друштво, Београд 

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

Београд 

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

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

Православна реч,  Нови Сад 

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

Нови Сад 

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

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

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

Шехић, Д., Шехић, Д. (2007): Атлас Јужне Америке. Monde Neuf, 

Београд  

Интернет извори http://tinyurl.com/casobrazilu  

http://www.pearltrees.com/aleksapopadic/tree/id15569915 

www.kahoot.it 

https://getkahoot.com/ 

www.youtube.com 

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 

географским одликама и занимљивостима о Бразилу. Наставник је 

ученицима проследио линк ка веб колекцији сајтова и текстова о 

Бразилу 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). 
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Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор  (до 3 минута) 

Наставник  поставља неколико питања: 

„Који континент проучавамо последњих неколико часова? Које се 

државе налазе на овом континенту?“ Наставник позива неког 

ученика да на карти Јужне Америке покаже те државе. Наставник 

поставља питање: „Која држава овог континента је највећа?“. 

Након добијеног одговора, наставник саопштава ученицима да је 

циљ данашњег часа да се упознају са географским одликама 

Бразила.  

Упоредна активност: Приказивање видео снимка „Brazil is 

Calling You - Visit Brazil (Tourism Comercial)“ 

Наставник је покренуо приказивање промотивног видео снимка 

Туристичке организације Бразила (Brazil is Calling You - Visit 

Brazil), који приказује занимљиве пределе Бразила и његове главне 

туристичке атракције. Циљ приказивања овог снимка је подизање 

мотивације ученика за упознавање географских одлика ове државе 

и рад на данашњем часу. 

Главни део часа  

– око 40 минута  

Активност: Обрада новог градива (20 минута) 

Наставник подсећа ученике да је на крају претходног часа најавио 

нову наставну јединицу и да је ученике упутио да пронађу  

занимљиве текстове о Бразилу и/или проуче текстове које је 

објединио у веб-колекцију, како би на овом часу могли да изнесу 

своја сазнања о овој држави, али и да су на претходним часовима 

учили о Јужној Америци, те да ће на овом часу применити та 

знања на примеру карактеристичне државе континента. 

Наставник поступно излаже наставно градиво, уз повезивање са 

градивом са претходног часа, с обзиром да се многе географске 

одлике Јужне Америке подударају са одликама Бразила. 

Наставник током предавања поставља питања како би ангажовао 

ученике и проверио да ли су ученици научили о неким 

географским одликама припремајући се за час. Уколико има 

ученика који су одлично спремили градиво, наставник њима 

препушта улогу предавача.  
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Наставник са ученицима води разговор о више различитих тема, 

пошто нису сви ученици читали исте текстове припремајући се за 

час, како би биле представљене  најзначајније физичкогеографске 

и друштвеноекономске одлике Бразила. 

Наставник постава питање ученицима шта је на њих оставило 

најснажнији утисак док су се припремали за овај час и даје реч 

неком ученику/ци да подели ту информацију са осталима. 

Посебна пажна током разговора биће посвећена подизању 

еколошке свести, значају очувања тропских шума Амазоније и 

разумевању одрживог развоја, успостављања равнотеже између 

потребе за економским развојем и очувањем животне средине. 

Активност: Припрема за учешће у квизу и приказивање видео 

снимка „Brazil promo video“ (3 минута) 

Наставник позива ученике да припреме мобилне телефоне, таблете 

и лаптопове 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. С обзиром 

да су ученици већ користили платформу Кахут, наставник моли 

ученике да се не приступају квизу пре него што се заврши видео 

снимак, пошто приказује географске одлике Бразила уз пратећи 

текст. По завршетку видео снимка, ученици се прикључују 

уношењем пин кода и свог имена. 

Активност: Квиз „Колико знаш о Бразилу“ (око 15 минута) 

Наставник покреће Кахут квиз. Ученици самостално одговарају на  

на 15 питања о природним и друштвеним одликама Бразила. 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 ученици могу да 

прате свој резултат у поређењу са другим ученицима.  
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Активност: Проглашење победника квиза и повратна 

информација (2 минута) 

Након завршетка квиза наставник проглашава победника 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 Бразила.  

Домаћи задатак Наставник даје домаћи задатак ученицима да напишу белешку о 

најзначајнијим географским одликама Бразила. 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

 

 

Прилози Веб колекција са текстовима о занимљивостима у Бразилу 

Питања и задаци за припрему ученика за час о Бразилу 

Кахут (Kahoot) игрица 

Видео снимци 

Резиме (белешка) о Бразилу 
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Прилог: Питања и задаци за припрему ученика за час о Бразилу 

1. На ком континенту се налази Бразил? 

2. Одреди географски положај Бразила. 

3. Који океан запљускује обале Бразила? 

4. Где се налази Бразил у односу на Екватор? 

5. Где се налази у односу на Гринич? 

6. Какав је рељеф Бразила? 

7. Који типови климе су заступљени у Бразилу? 

8. Која је најдужа бразилска река? 

9. Зашто је Амазон водом најбогатија река на свету? 

10. Које су највеће бразилске реке? 

11. Какав је економски значај бразилских река? 

12. Које регије могу да се издвоје у Бразилу? 

13. Која природна зона је заступљена у сливу Амазона? 

14. Какав је економски значај шума Амазоније? 

15. Какав је еколошки значај шума Амазоније? 

16. Зашто се крче тропске шуме у Бразилу? 

17. Зашто је важно сачувати шуме Бразила? 

18. Колико становника живи у Бразилу? 

19. Да ли је становништво Бразила равномерно распоређено? Зашто је то тако? 

20. Који делови државе су најгушће, а који најређе насељени? Зашто је то тако? 

21. Каква је расна структура становништва Бразила? Зашто? 

22. Каква је верска структура становништва Бразила? 

23. Који се језик говори у Бразилу? Зашто? 

24. Који су највећи градови у Бразилу? 

25. Како се називају сиромашне градске четврти у бразилским градовима? 

26. Који се од тих градова налазе на атлансткој обали, који у унутрашњости државе, 

а који у Амазонији? 

27. Који је главни град Бразила? 

28. Да ли је главни град у Бразилу уједно и највећи? 

29. Зашто је престоница пре пола века премештена у унутрашњост државе? 
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30. Како је развијена привреда у Бразилу? 

31. Које производе Бразил највише извози? 

32. Каква је бразилска пољопривреда? 

33. Да ли је кафа пореклом из Бразила? 

34. Зашто се за Минас Жераис каже да је „гвоздено срце Бразила“? 

35. Каква је саобраћајна мрежа Бразила? 

36. Које су највеће бразилске луке? 

37. Када се одржава и у ком граду познати карневал у Бразилу? 

38. Који спорт је најпопуларнији у Бразилу? 

39. Које су најпознатије туристичке атракције Рио де Жанеира? 

40. Наведи пет разлога због којих би волео/ла да посетиш Бразил. 

 

Прилог: Белешка о Бразилу 

 


