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Наставна тема 5.  Регионална географија Европе 

Редни број наставне јединице  

за тему 

37.  

Редни број часа за годину 54.  

Наставна јединица Француска (ИН) 

Тип часа обрада 

Претходна наставна јединица  Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске - 

обрада 

Наредна наставна јединица Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске и 

Француска - утврђивање 

Циљеви и задаци часа  Примена претходно стечених знања о континенту 

(Европа) и регији (Западна Европа) на примеру 

карактеристичне државе и усвајање нових знања о 

Француској. 

 Стицање знања о основним природним одликама.  

 Упознавање са најважнијим природним богатствима. 

 Упознавање са основним одликама и специфичностима 

становништва и насеља. 

 Упознавање са водећим гранама привреде. 

 Развијање способности запажања географског распореда 

објеката на географској карти. 

 Развијање самосталности у раду 



Облици рада Фронтални, индивидуални рад, рад у пару 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна  

Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у 

настави 

Место рада Учионица 

Наставна средства и потребан 

материјал  

Географска карта Европе 

Рачунар 

Видео бим 

Мимио интерактивна табла 

PowerPoint презентација и квиз 

Картице са питањима за ученике 

Уџбеник: Ковачевић, В., Влајев, Р, (2011): Географија за 

шести разред основне школе, Клетт, Београд 

Географски атлас 

Активности ученика  Бира картицу са питањем. 

 Посматра PowerPoint презентацију. 

 Мисаоно се ангажује. 

 Чита текст из уџбеника. 

 Самостално тражи одговор на постављено питање на 

картици. 

 Уочава распоред географских објеката на карти. 

 Примењује раније стечена знања о континенту 

(Европи) и регији (Западна Европа) на примеру 

Француске 

 Повезује постојећа знања и искуства (корелација са 

историјом и француским језиком), као и  знања из 

свакодневног живота. 

 Одговара на питања. 

 Учествује у квизу. 

Активности наставника  Поставља циљ часа. 

 Припрема, реализује и анализира наставни процес. 

 Дефинише садржаје и активности.  



 Приказује PowerPoint презентацију и квиз. 

 Подстиче ученике да самостално раде. 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду. 

 Поставља питања ученицима. 

 Даје додатна објашњења. 

 Прати ефекте рада ученика. 

Резултати часа – исходи               Ученик : 

 Зна да одреди географски положај Француске. 

 Препознаје основне одлике природе Француске. 

 Зна да наведе основне одлике становништва 

 Уме да наведе неколико већих градова, користећи 

географску карту 

 Зна основне одлике привреде, као и да наведе важније 

привредне делатности 

 Зна да наведе неколико туристичних знаменитости 

Француске, као и неколико производа по којима је ова 

земља позната (сир, вино, шампањац) 

 је повезао географска знања са претходно стеченим 

знањима и знањима из других наставних предмета. 

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

карте 

ГЕ.1.4.2. именује континенте и препознаје њихове основне 

природне и друштвене 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.2.1.1. одређује стране света у простору и на географској 

карти 

ГЕ.2.1.2. одређује положај места и тачака на географској карти 

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.3.2.2. објашњава физичко-географске законитости у 

географском омотачу (климатску и биогеографску зоналност) 

и наводи мере за његову заштиту, обнову и унапређивање 

ГЕ.3.4.2. објашњава географске везе (просторне и каузалне, 

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

Европи и уме да издвоји географске регије 

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 

Корелација Историја, француски језик 

Коришћена литература Ковачевић, В., Влајев, Р, (2011): Географија за шести разред 

основне школе, Клетт, Београд 

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

Давидовић, Р. (2000): Регионална географија. Географске 

регије европских земаља, књига II. Универзитет у Новом Саду, 

Природно-математички факултет, Нови Сад 

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

Београд 

Група аутора (2004): Art and history of Paris and Versailles, Casa 

Editrice Bonechi, Firence. 

 Група аутора (2009): Путовања из снова по Европи. 

Младинска књига, Београд 

Ток часа: 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор  

(до 3 минута) 

Наставник поставља неколико питања: 

Коју регију Европе проучавамо последњих неколико часова? 

Које државе припадају овој регији? (осврт на претходне 

наставне јединице) 



Наставник набраја неколико туристичких знаменитости 

Француске, а затим позива ученике да погоде о којој ће 

држави данас учити. Наставник показује на карти Европе 

Француску. 

Главни део часа  

– око 38 минута  

Активност: приказивање PowerPoint презентације  

(до 4 минута) 

Наставник приказује  PowerPoint презентацију са 

фотографијама. Док ученици посматрају презентацију са 

фотографијама Француске, наставник дели ученицима картице 

са задацима. 

Активност: самосталан рад ученика  

(до 3 минута) 

Наставник даје упутство за рад: Прочитајте питање са 

картице. Пронађите одговор на питање користећи атлас и 

уџбеник. За овај задатак имате неколико минута, а затим 

почињемо са радом. Уколико вам је потребна помоћ, позовите 

ме. 

Ученици самостално раде користећи уџбеник и географски 

атлас. У току рада, ученици читају питања и припремају 

одговор. Одговоре могу и да запишу у своје свеске.  

Активност: разговор о географским одликама Француске 

(до 20 минута) 

Након неколико минута, наставник саопштава ученицима да 

почињу са представљањем Француске. Наставник даје 

упутство за рад: Постављаћу вам питања, како бисмо се 

упознали са географским одликама Француске, редоследом 

који је уобичајен за проучавање неке државе. Када сви 

одговорите на питања, прелазимо на квиз о Француској. 

Наставник поставља питања, како би се сви ученици упознали 

са географским одликама Француске. 

Активност: игрица „папир, камен, маказе“  

(1 минут) 

Наставник даје упутство ученицима да са другом из клупе  



одиграју једну игру „папир, камен, маказе“. На тај начин 

одређено је 15 ученика који ће учествовати у квизу.  

Активност: квиз о Француској  

(10 минута) 

Наставник даје упутство на који се начин ученици одговарати 

на питања. Наставник ће  читати питање, а ученици ће по 

одређеном редоследу одговарати на питања. Наставник чита 

питање, а ученик затим бира један од три понуђена одговора. 

Наставник потврђује тачност одговора (или исправља нетачан 

одговор), а затим оловком за Мимио интерактивну таблу 

отвара следеће питање.  

Завршни део часа  

– око 4 минута  

Активност: завршни разговор о Француској (до 2 минута) 

Наставник позива ученике да наброје асоцијације о 

најзначајнијим географским одликама државе.  

Активност: Евалуација одржаног часа  (до 2 минута) 

Наставник ученицима поставља питање да ли им се допао 

овакав  овакав начин рада, а од ученика тражи да одговоре на 

француском језику. Наставник води кратак разговор са 

ученицима о оваквом начину рада. 

Напомена Уколико ученици на питања о географским одликама 

Француске (у току разговора и у току квиза) буду одговорили 

за краће време од предвиђеног, наставник може да упозна 

ученике са додатним занимљивостима о држави или да 

постави још неколико питања ученицима који нису 

учествовали у квизу. Питања могу да буду постављена у 

форми Hot Potatoes укрштенице. 

Домаћи задатак Ученици треба да напишу сажетак наставне јединице  

„Француска“ у свеске. 

(Само)евалуација и корекција 

часа 

 

 

Прилози Картице са питањима за ученике 

PowerPoint презентације 

Hot Potatoes укрштеница 



Изглед табле 

 

РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА 

(551.695 km2, око 62 милиона ст.) 

* Географски положај и границе 

* Разуђеност обала: острва, полуострва, заливи, мореузи 

* Рељеф: 

 Планине: громадне (Централни масив, Вогези, Ардени) и веначне (Алпи-Мон Блан 

4807m, Пиринеји) 

 Низије око већих река, Париски басен, Аквитански басен, басен Лоаре, басен Гароне 

* Клима: атлантска (океанска), средоземна, планинска 

* Воде:   

 Реке: Сена, Лоара, Гарона, Рона, Сона 

Језера: Женевско; ледничка на Алпима и Пиринејима 

Ледници: Мер д Глас, Босон 

* Становиштво: Французи (Романи), Баски, Корзиканци 

* Насеља: Париз, Лион, Марсеј, Тулуз, Нант, Бордо, Стразбур, Кан, Ница 

* Главни град: Париз- „град светлости“ 

* Привреда:  

Природни ресурси (угаљ, нафта, гас, гвоздена руда, боксит, уран, цинк) 

Пољопривреда (житарице, инд. биље, воће, поврће, винова лоза; развијено сточарство) 

Индустрија (аутомобилска, авионска, текстилна, индустрија парфема) 

Саобраћај (тунели Мон Блан, Ламанш), туризам (Азурна обала, Алпи, Париз) 

* Занимљивости: Ајфелова кула, Тријумфална капија, Лувр, Версај, дворци Лоаре...  

 


