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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: 3.6.2016. године  

 

Наставна тема 9.   Географскe одлике Антарктика 

Редни број наставне 

јединице за тему 

2.  

Редни број часа за годину 69.  

Наставна јединица Географскe одлике  Арктика и  Антарктика 

Тип часа утврђивање 

Претходна наставна 

јединица  

Географскe одлике Антарктика - обрада 

Наредна наставна јединица Свет као целина -  обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Утврђивање знања о Северном полу, Арктику и Гренланду 

Јужном полу, открићима и истраживањима 

 Утврђивање знања о природним обележјима Арктика и 

Антарктика 

 Утврђивање знања о становништву и привреди Арктика 

 Провера усвојености и разумевања градива о географским 

одликама поларних области на Земљи 

 Проширивање знања о истраживачким станицама и туризму 

на Антарктику 

Практични  Развијање  вештине комуникације и уочавања 

 Примена раније стечених знања о живом свету и клими 
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Васпитни  Разумевање значаја поларних области за живот на Земљи 

 Развијање опште културе ученика 

 Развијање еколошке свести 

 Подстицање  радозналости и интересовања за географију 

Облик рада Фронтални, индивидуални 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна, метода 

дискусије  

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Физичкогеографска карта света 

 Рачунар и видео бим 

 Географски атлас 

Активности ученика  Примењује раније стечена знања о поларним областима 

 Утврђује знања о Арктику и Антарктику 

 Проширује знања о поларним областима (туризам и 

истраживачке станице на Антарктику) 

 Мисаоно се ангажује 

 Одговара на питања (усмено и писмено) 

 Посматра презентацију 

 Повезује постојећа знања, као и  знања из свакодневног 

живота 

Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Дефинише садржаје и активности  

 Дели наставне листиће 

 Приказује презентације 

 Подстиче ученике да примене знања о поларним областима 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Поставља питања ученицима 

 Води разговор о Арктику и Антарктику 

 Даје додатна објашњења  

 Даје повратну информацију 

 Оцењује ученике 
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Резултати часа – исходи  Ученик: 

 зна да одреди географски положај Арктика и Антарктика 

 препознаје основне одлике природе Арктика и Антарктика 

 разликује Арктик од Антарктика 

 зна одлике становништва и насеља Арктика 

 именује животињске врсте које настањују поларне области 

 је повезао географска знања са претходно стеченим 

знањима и проширио знања о поларним областима 

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

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

хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике 

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.2.2.2. разликује и објашњава географске чињенице - објекте, 

појаве, процесе и односе у Земљиним сферама (литосфери, 

атмосфери, хидросфери, биосфери) 

ГЕ.2.4.2. описује природне и друштвене одлике континената и 

наводи њихове географске регије 

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

каузалним везама 

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.3.4.3. 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 Биологија (живи свет поларних области), историја (велика 

географска открића) 

Коришћена литература Ситарица Р., Тадић М. (2007): Географска читанка за 7. разред 

основне школе. Завод за уџбенике, Београд 

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

Младинска књига, Београд 

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

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

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

Интернет извори https://sr.wikipedia.org/sr/Антарктик 

https://sr.wikipedia.org/wiki/Aрктик 

Ток часа: 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор  (до 3 минута) 

Наставник поставља питање ученицима о чему су учили на 

претходним часовима. Након добијеног одговора, наставник 

саопштава ученицима да је циљ данашњег часа да се утврде 

градиво о географским одликама поларних области- Арктика и 

Антарктика.  

Главни део часа  

– око 39 минута  

Активност: Попуњавање наставних листића (око 10 минута) 

Наставник дели наставне листиће и позива ученике да одговоре на 

питања. Ученици одговарају на питања, а наставник обилази 

ученике и даје додатна појашњења, уколико је потребно. 

Активност: Провера тачности одговора (око 15 минута) 

Наставник поставља једно по једно питање, насумично прозива 

ученике које читају/дају одговор. Уколико неки ученик одговори 

нетачно, наставник прозива другог ученика да одговори на то 

питање. Уколико се код неког питања, појави потреба за 

дсдодатним објашњењима, наставник (или ученик који зна да 

појасни) пружа додатне информације.  

Наставник пре давања одговора позива ученике да означе да ли су 

тачно одговорили на питања, а након провере тачности пита да ли 

има ученика који су дали тачне одговоре на сва питања.   

https://sr.wikipedia.org/sr/Антрактик
https://sr.wikipedia.org/wiki/Aрктик
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Активност: Сличности и разлике између поларних области  

(7 минута) 

Наставник на табли пише речи „Сличности“ и „Разлике“ и позива 

ученике да наведу што више сличности и разлика између две 

поларне области.  

Могући одговори: 

Сличности:  

 географски положај око полова,  

 клима,  

 покривеност снегом и ледом,  

 палеоклиматски значај (могуће утврдити климатске одлике 

у прошлости, од 200.000 до 800.000 година уназад) 

 „озонске рупе“ постоје изнад оба пола 

 вегетација,  

 живи свет је оскудан,  

 богатство у природним ресурсима,  

 у обе области се јављају поларни дани и поларне ноћи,  

 подједнако су удаљене од Екватора,  

Разлике:  

 налазе се око супротних полова,  

 Арктик од 50 до Севрног пола, Антактик од 60 до Јужног 

пола,  

 Антарктик је континент, Арктик није;  

 на Арктику постоје насеља и живи становништво,  

 изнад полова се виде различите звезде,  

 за оријентацију над Северним полом користи се Северњача, 

над Јужним сазвежђе Јужни крст,  

 Арктик је претежно низак, док на Антарктику постоје 

узвишења (планине) и удубљења (депресије),  

 Вегетација, 

 Различите животињске врсте: нпр. на Арктику нема 

пингвина, на Антарктику нема поларних медведа,  
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 на Северном полу нема сталних истраживачких станица, на 

Јужном их има. 

 Политички статус: Арктик припада више држава, 

Антарктик званично не припада  

 Војно присуство: на Арктику постоји, на Антарктику не  

Активност: Приказивање PowerPoint презентација  

(око 7 минута) 

У циљу проширивања знања и подстицања интересовања за 

географију, наставник приказује презентације о истраживачким 

станицама и туризму на Антарктику. 

Завршни део часа  

– око 3 минута  

Активност: Вредновање рада ученика  (до 2 минута) 

Наставник даје повратну информацију о раду ученика на 

данашњем часу, похваљује ученике који су се истакли током овог 

часа својим учешћем и радом, оцењује ученике који су одговарали. 

Активност:  Најава следећег часа  (1 минут) 

Наставник најављује да ће на следећем часу бити речи о 

географским одликама обе поларне области, те да ученици треба 

да размисле по чему су оне сличне, а по чему се разликују. 

Напомена Уколико има ученика који желе да одговарају и поправе оцену, 

наставник их испитује. У том случају, наставник упућује ученике 

на електросне изворе информација о туризму и истраживачким 

станицама на Антарктику. 

Домаћи задатак Ученици немају домаћи задатак. 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

 

 

Прилози Наставни листић  

PowerPoint презентација „Истраживачке станице на Антарктику“ 

PowerPoint презентација „Туризам на Антарктику“ 
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Прилог: Наставни листић: Поларне области   

 

Ученик________________________________________ Одељење VII/___ 

1. Које поларне области постоје? 

______________________________________________________________ 

2. Каква је клима поларних области? 

______________________________________________________________ 

3. Одакле потичу назив Арктик и Антарктик? 

Арктик: _______________________________________________________ 

Антарктик:_____________________________________________________ 

4. Шта обухвата Арктик? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Ко је и када први освојио Северни, а ко и када Јужни пол? 

Северни пол:___________________________________________________ 

Јужни пол:_____________________________________________________ 

6. Која велика острва обухвата Арктик? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Који океан обухвата највећи део Арктика? 

______________________________________________________________  

8. Које земље „деле“ Арктик? 

______________________________________________________________ 

9. У чему је привредни значај Арктика? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

10. Шта обухвата Антарктик? 

______________________________________________________________ 

11. Зашто се рудно богатство Антарктика не експлоатише? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

12. Која поларна област пружа повољније услове за живот и зашто? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 


