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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија  

Наставник:  Алекса Попадић  

Разред и одељење: V/3  

Датум: 2.9.2015. године  

 

Наставна тема 1.   Увод 

Редни број наставне 

јединице за тему 

1.  

Редни број часа за годину 1.  

Наставна јединица Предмет проучавања, подела и значај географије 

Тип часа обрада 

Наредна наставна јединица Васиона: звезде, сазвежђа, галаксије, Млечни пут-  обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Упознавање ученика са садржајима програма географије за 

пети разред 

 Усвајање појма географије 

 Стицање знања о предмету проучавања географије, њеној 

подели и значају 

Практични  Примена раније стечених знања  

 Примена знања из свакодневног живота и других предмета  

Васпитни  Побуђивање интересовања за нови наставни предмет  

 Развијање позитивног односа према природи 

Облици рада Фронтални 

Наставне методе Метода усменог излагања, дијалошка метода,  илустративне 

методе 
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Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у настави  

Место рада Учионица 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Географска карта света 

 Рачунар и видео бим 

 Географски атлас 

 Глобус 

 Штампа  

Активности ученика  Активно слуша 

 Мисаоно се ангажује 

 Упознаје нове садржаје 

 Препознаје и именује географске дисциплине 

 Наводи и понавља 

 Одговара на питања 

 Посматра PowerPoint презентацију 

 Записује кључне појмове 

 Повезује постојећа знања са новим знањима 

 Наводи примере из свакодневног живота 

Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Дефинише садржаје и активности  

 Приказује PowerPoint презентацију 

 Наводи примере корелације са другим предметима 

 Поставља питања ученицима 

 Води разговор о значају географије 

 Даје додатна објашњења  

 Подстиче ученике да се заинтересују за географију 

 Прати ефекте рада ученика 
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Резултати часа – исходи  Ученик : 

 зна да објасни појам географије 

 зна предмет проучавања географије 

 зна да именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу, 

хидросферу, биосферу) 

 разуме  да је географија јединствена наука која кроз 

мултидисциплинарни приступ изучава природне и 

друштвене појаве и процесе 

 зна да се географија дели на физичку, друштвену и 

регионалну 

 разуме да је изучавање географије значајно за образовање и 

општу културу 

 зна ко је био Јован Цвијић 

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

хидросферу, биосферу) и препознаје њихове основне одлике 

Корелација Познавање природе и друштва, свет око нас 

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

Географски факултет, Београд 

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

Младинска књига, Београд) 

Интернет извори http://www.mglisicva.edu.rs/sekcije/geografija/ 

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

Ток часа: 

Претходна припрема Наставник је пре часа припремио PowerPoint презентацију, 

поставио лап-топ, пројектор и платно (уколико у учионици не 

постоји бела табла). 
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Уводни део часа  

– око 10 минута  

Активност: уводни разговор  

(до 10 минута) 

Наставник  се представља ученицима и подсећа их да је посетио 

одељење у току четвртог разреда, како би их упознао са 

географијом као наставним предметом. Наставник упознаје 

ученике са захтевима за рад и правилима понашања на часу. 

Наставник упознаје ученике са начинима провере знања (усмена и 

писмена провера знања) и елементима који утичу на оцењивање. 

Наставник упознаје ученике са распоредом писмених провера 

знања у току школске године. 

Наставник ученицима показује уџбеник који ће користити ове 

године, његовим деловима и начинима за његово правилно 

коришћење. 

Наставник позива ученике да се представе. 

Главни део часа  

– око 32 минута  

Активност: Обрада наставног градива 

(око 22 минута) 

Наставник користи припремљену презентацију током излагања. 

Наставник објашњава појам географије и порекло тог назива.  

Наставник дефинише географију као науку која проучава физичке 

и друштвене појаве и процесе.  

Наставник истиче географски омотач као предмет проучавања 

географије и помиње земљине сфере које улазе у његов састав 

(литосфера, хидросфера, атмосфера, биосфера). Ученици 

одговарају на питања наставникa о земљиним сферама.  

Наставник објашњава да се географија дели на физичку, 

друштвену и регионалну, да се у оквиру сваке од њих налазе 

поједине научне дисциплине. Наставник проверава да ли су 

ученици разумели поделу географије тако што наводи поједине 

елементе проучавања географије и пита ученике да одреде да ли 

тај елемент проучава физичка или друштвена географија. 

Наставник објашњава повезаност географије с другим наукама 

(биологија, историја, физика, хемија...) и значај примене знања из 

географије. Наставник иницира разговор са ученицима о значају 
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георафије, а ученици наводе примера значаја ове науке. 

Ученици записују нове појмове и њихова значења у своје свеске, 

на основу оног што наставник објашњава и записује на табли. 

Активност: Постављање питања 

(око 5 минута) 

Наставник поставља десетак питања како би проверио да ли су 

ученици разумели данашњу наставну јединицу. 

Могућа питања: 

 Ко је и када географији дао име? 

 Како је настала реч географија? 

 Које све омотаче обухвата географски омотач? 

 Како делимо географију? 

 С којим је наукама повезана географија? 

 Шта је довело до преокрета у географском истраживању? 

 Ко је био оснивач савремене географије у Србији? 

 Какав је значај географије? 

Активност: Одређивање кључних појмова 

(5 минута) 

Након обраде наставног градива, наставник поставља питање 

ученицима: „Које су кључне речи са данашњег часа?“. Ученици 

наводе кључне појмове, наставник помиње оне кључне појмове 

које ученици евентуално нису поменули.   

Завршни део часа  

– око 3 минута  

Активност: Евалуација одржаног часа   

(до 3 минута) 

Наставник позива ученике да одговоре на неколико питања: 

 Како вам се допао данашњи час? 

 Какав је ваш први утисак о географији? 

 Постоји ли нешто што нисте разумели, па вам треба 

додатно објашњење?  

Напомена Уколико све планиране активности буду реализоване за краће 

време од планираног, наставник  ће ученике упутити на додатне 

изворе информација и одговорити на питања ученика.  
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Изглед табле 

 

 Предмет проучавања, подела и значај географије 

 

Појам географије 

 

Ератостен- 3. век пре н. е. 

 

Геа- Земља, графеин- описивати 

 

Предмет проучавања географије: географски омотач 

 

Земљини омотачи: 

- литосфера (чврст, стеновити омотач) 

- атмосфера (ваздушни омотач) 

- хидросфера (водени омотач) 

- биосфера (биљни и животињски свет) 

 

Подела географије:  

- физичка (геологија, геоморфологија, климатологија, хидрологија, биогеографија)  

- друштвена (демографија, географија насеља, политичка географија...) 

- регионална географија= физичка географија + друштвена географија 

 

Јован Цвијић- најпознатији српски географ 

 

 

 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

 

 

Прилог PowerPoint презентација 


