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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија 

Наставник:  Алекса Попадић  

Разред и одељење: V/4  

Датум: 10.10.2016. године  

 

Наставна тема 2. Васиона и Земља 

Редни број наставне 

јединице за тему 

5.  

Редни број часа за годину 6.  

Наставна јединица Облик и величина Земље: континенти, океани, глобус 

Тип часа обрада 

Претходна наставна 

јединица  

Сателити: Месец, месечеве мене, мала тела Сунчевог система -  

обрада 

Наредна наставна јединица Васиона и Земља-  провера  

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Упознавање ученика са новим наставним садржајима о 

планети Земљи, њеном облику и величини и распореду 

копна и мора на њеној површини 

 Демонстрирање глобуса, умањеног модела Земље, у циљу 

разумевања појмова везаних за облик наше планете 

 Повезивање знања стечених у школи са знањима из 

свакодневног живота 

 Развијање способности уочавања узрочно-последичних веза 

и односа (облик Земље – Земљина кретања, однос копно − 

море) 

 Развијање научне писмености 
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Практични  Оспособљавање за коришћење различитог илустративног 

материјала и модела ради лакшег савлађивања наставног 

градива  

 Примена знања из свакодневног живота и других предмета 

(историја, математика, ликовна култура) 

Васпитни  Развијање интересовања за географију  

 Развијање опште културе ученика 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна  

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Зидна географска карта света 

 Рачунар и видео бим за наставника 

Активности ученика  Прати предавање наставника 

 Активно слуша 

 Учествује у разговору 

 Одговара на питања 

 Поставља питања 

 Повезује нова знања са знањима из свакодневног живота 

Активности наставника  Припрема дидактичка средства за рад на часу 

 Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Излаже наставне садржаје 

 Поставља питања ученицима  

 Прати ток ученичких активности на часу 

 Подстиче ученике да учествују у раду 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Одговара на питања ученика 

 Процењује рад ученика и сопствени рад 

Резултати часа – исходи  Након обраде наставне јединице, ученик ће: 

 препознати облик Земље и моћи да га опише 

 моћи да наведе различите доказе о облику Земље 

 знати да дефинише појмове континента и океана 
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 знати да именује континенете и океане 

 разликовати континенте и океане према географском 

положају, изгледу и величини 

 умети да покаже распоред континената и океана на 

географској карти и на глобусу 

 знати да је глобус модел Земље и разумети његову примену 

у настави географије  

 умети да посматра објекте на глобусу и анализира њихов 

распоред и односе 

 разликовати врсте глобуса  

Образовни стандарди ГЕ.1.1.2. наводи и описује начине представљања Земљине 

површине (глоб и географска карта) 

ГЕ.1.1.3. препознаје и чита географске и допунске елементе карте 

ГЕ.1.2.2. описује облик Земље и препознаје појаве и процесе 

везане за њена кретања 

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.2.1.3. препознаје и објашњава географске чињенице - објекте, 

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

графиком, табелом и схемом 

ГЕ.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и 

каузалним везама географских чињеница - објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ.3.2.1. препознаје димензије Земље и објашњава последице 

Земљиног облика и њених кретања 

Корелација Историја (Велика географска открића), математика (лопта), 

ликовна култура  

Коришћена литература Манојловић, П. (2000): Математичка географија. Географски 

факултет, Београд 

Тадић, М. (2004): Математичка географија. Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд 
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Ганери, А. и Милс, А. (2011): Атлас истраживача. Профил, Београд 

Мастило, Н. (2001): Речник савремене српске терминологије. 

Географски факултет, Београд 

Лур Џ. (2006): Земља, велика илустрована енциклопедија. 

Младинска књига, Београд 

Интернет извори http://tadic.education/geografski-recnik/ 

http://www.geografija.in.rs/ 

http://static.astronomija.org.rs/suncsist/planete/zemlja/10stvari/10stvari

_koje_ne_znas_o_Zemlji.htm  

https://sr.wikipedia.org/sr/Земља 

http://www.geografija.hr/hrvatska/kolike-su-dimenzije-zemlje/  

Ток часа: 

Претходна припрема Наставник је пре часа припремио PowerPoint презентацију и 

монтирао пројектор и лаптоп. Наставник је на час донео и два 

глобуса. 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: Уводни разговор (до 3 минута) 

Наставник пита ученике да наброје планете Сунчевог система, а 

затим их пита колико је велика наша планета. Наставник затим 

пита ученике да ли знају каквог је облика Земља и на основу чега 

они то тврде. Наставник наглашава да је циљ данашњег часа 

стицање знања о облику и величини Земље. 

Наставник покреће PowerPoint презентацију и започиње 

предавање.  

Главни део часа  

– око 36 минута  

Активност: Предавање наставника (око 27 минута) 

Наставник пита ученике да ли им је познато да ли су људи одувек 

тврдили да је Земља лоптастог облика. Наставник наглашава да 

постојала и другачија схватања, од којих су нека за данашња 

схватања веома необична. Наставник истиче да су још грчки 

филозофи изнели тврдње да је Земља лоптастог облика, а да данас 

на основу бројних доказа то није спорна тврдња.  

Наставник упознаје ученике са доказима о лоптастом облику 

Земље:   

http://tadic.education/geografski-recnik/
http://www.geografija.in.rs/
http://static.astronomija.org.rs/suncsist/planete/zemlja/10stvari/10stvari_koje_ne_znas_o_Zemlji.htm
http://static.astronomija.org.rs/suncsist/planete/zemlja/10stvari/10stvari_koje_ne_znas_o_Zemlji.htm
https://sr.wikipedia.org/sr/Земља
http://www.geografija.hr/hrvatska/kolike-su-dimenzije-zemlje/


5 

 

1. Полукружна сенка при помрачењу Месеца 

2. Брод на хоризонту 

3. Магеланова експедиција 

4. Сателитски снимци 

Након што су ученици усвојили да је Земља, у најширем схватању,  

лоптастог облика, наставник проширује знање увођењем појмова 

елипсоида (наглашавањем да је Земља благо спљоштена на 

половима) и геоида (наглашавањем великих висинских разлика 

које утичу на облик Земље и одступање од правилног елипсоида). 

Наставник упознаје ученике са величином наше планете у 

поређењу са другим планетама, површином Земље и односом 

копнених и водених површина. 

Наставник пита ученике да ли знају како се називају највеће 

водене, а како највеће копнене површине, а затим дефинише 

појмове океана и континената. 

Наставник упознаје ученике са постојањем 7 континената и 4 (5) 

океана. Наставник пита ученике да наведу све океане и континенте 

које знају и показује их на географској карти света, а затим 

показује и оне које ученици нису поменули. 

Наставник показује ученицима гловус и пита их да ли знају шта он 

представља. Након дефинисања појма глобуса, наставник упознаје 

ученике са поделом глобуса према садржају на општегеографске, 

тематске и индукционе. Наставник затим пита ученике да 

препознају којој групи припадају глобуси које је донео на час. 

Активност: Провера усвојености градива (5 минута) 

Наставник приказује слајдове на којима су прекривени називи 

океана и континената и прозива ученике да их именују. Наставник 

потом приказује слајд са десетак питања којим проверава да ли су 

ученици усвојили нова знања током данашњег часа. 

Активност: Писање белешке (4 минута) 

Наставник позива ученике да са последњег слајда презентације 

препишу кључне појмове са данашњег часа.  
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Упоредна активност: Подела листова са картом света  

Наставник даје неком ученику (који желе да помогне) да подели 

листове са картом света на којој су наглашени океани и 

континенти и истиче да ученици треба да залепе ту карту у свеске. 

Завршни део часа  

– око 6 минута  

Активност: Евалуација одржаног часа  (2 минута) 

Наставник позива ученике да се изјасне колико им се допао 

данашњи час и да ли су заинтересовани да наставник припреми 

још неку презентацију за неки од наредних часова. 

Активност: Најављивање писмене провере знања (4 минута) 

Наставник најављују писмену проверу знања за следећи час и 

упознаје ученике са садржајима који ће том приликом бити 

проверавани и начином вредновања резултата ученика. Наставник 

позива ученике да се после овог часа или током недеље обрате 

наставнику за сва нејасна питања. 

Напомена Уколико све планиране активности буду реализоване за краће 

време од планираног, наставник ће позвати ученике да приђу и 

погледају изложену географску карту света и глобусе. Наставник 

позива неког ученика да покаже континенте и океане на глобусу 

или показује континенте и океане, а од ученика тражи да их 

именују. 

Домаћи задатак Наставник је на крају часа ученицима поделио листове са картом 

света које ученици треба да залепе у своје свеске. 

Прилагођавање наставе или 

рад по ИОП 

У одељењу нема ученика који наставу прате по ИОП-у на основу 

мишљења и решења Интерресорне комисије. 

Прилог Карта света- Континенти и океани 
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Прилог: Карта света- Континенти и океани  

 

 


