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МЕТОДИЧКА ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА ГЕОГРАФИЈЕ 

 

ОШ „Светозар Марковић“, Краљево 

Наставни предмет: Географија 

Наставник:  Алекса Попадић  

Разред и одељење: VI/1  

Датум: 11.10.2016. године 

 

Наставна тема 3. Становништво и насеља на Земљи 

Редни број наставне 

јединице за тему 

1.  

Редни број часа за годину 11.  

Наставна јединица Екумена: број становника на Земљи, густина насељености, 

природни прираштај светског становништва 

Тип часа обрада 

Претходна наставна 

јединица  

Воде, биљни и животињски свет на Земљи- писмена провера 

Наредна наставна јединица Структура и миграције светског становништва-  обрада 

Циљеви и задаци часа  

Образовни  

 

 Усвајање основних појмова о становништву  

 Стицање знања о природном кретању становништва 

(природном прираштају) 

 Упознавање са најзначајнијим демографским процесима у 

савременоом свету 

 Разумевање утицаја природних и друштвених фактора на  

развој и размештај становништва и насеља 

Практични  Обучавање за коришћење нових веб-алата у настави и 

учењу 
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 Оспособљавање за коришћење географске литературе и 

различитих извора информација и илустративног 

материјала ради лакшег савладавања наставног градива и 

оспособљавања за самостални рад 

 Примена знања из свакодневног живота и других предмета 

(историја, математика, информатика и рачунарство) 

Васпитни  Развијање опште културе ученика 

 Развијање интересовања за савремене демографске процесе 

у земљи и свету 

 Развијање толеранције и осећања светског идентитета 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна, метода 

дискусије  

Иновација Примена информационо-комуникационих технологија у настави са 

елементима програмиране наставе и учења заснованог на игри 

(енг. game-based learning) 

Место рада Дигитална учионица/ кабинет информатике и рачунарства 

Наставна средства и 

потребан материјал  

 Рачунар и видео бим за наставника 

 Рачунари за ученике 

 Quizlet лекција за ученике 

 Електронске тематске карте света 

 Географски атлас за ученике 

Активности ученика  Користи рачунар у процесу учења 

 Самостално учи уз  Quizlet лекцију 

 Одговара на питања 

 Игра едукативне игрице 

 Активно слуша 

 Учествује у разговору 

 Поставља питања 

 Повезује постојећа знања и знања из свакодневног живота 
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Активности наставника  Припрема, реализује и анализира наставни процес 

 Даје ученицима инструкције за рад 

 Подстиче ученике да учествују у раду 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду 

 Поставља питања ученицима 

 Одговара на питања ученика 

 Води разговор о савременим демографским процесима у 

свету 

 Прати ефекте рада ученика 

Резултати часа – исходи  Ученик: 

 зна да дефинише основне појмове о становништву 

 разликује екумену од анекумене, наталитет од морталитета, 

природно од механичког кретања становништва 

 зна да наведе наведе природне и друштвене факторе који 

утичу на распоред становништва и густину насељености на 

Земљи 

 разуме узроке и последице природног кретања 

становништва 

 уме да на географској карти света покаже области на Земљи 

са најповољнијим и најнеповољнијим условима за живот 

становништва  

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

ГЕ.1.3.1. познаје основне појмове о становништву и насељима и 

уочава њихов просторни распоред 

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.2.1.2. одређује положај места и тачака 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 
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ГЕ.2.1.4. приказује понуђене географске податке: на немој карти, 

картографским изражајним средствима (бојама, линијама, простим 

геометријским знацима, симболичким знацима ...), графиком, 

табелом и схемом 

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.3.1.1. доноси закључке о просторним (топографским) и 

каузалним везама географских чињеница - објеката, појава, 

процеса и односа на основу анализе географске карте 

ГЕ.3.3.1. објашњава утицај природних и друштвених фактора на 

развој и размештај становништва и насеља 

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.3.4.3. објашњава географске везе (просторне и каузалне, 

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

ваневропским континентима и уме да издвоји географске регије 

Корелација Историја (Велика географска открића), математика (графичко 

приказивање статистичких података), информатика и рачунарство 

(коришћење интернет претраживача и веб-прегледача, коришћење 

веб-алата) 

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

Географски факултет, Београд 

Стаменковић, С., Бачевић, М. (1993): Географија насеља. 

Географски факултет, Београд  

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

Радовановић С. (2005): Географски атлас. Magic map, Смедеревска 

Паланка 

Интернет извори http://www.worldometers.info/world-population/ 

https://quizlet.com/_2edmbq 

http://www.worldometers.info/world-population/
https://quizlet.com/_2edmbq


5 

 

http://tinyurl.com/demografija 

http://www.geografija.in.rs/geografski-podsetnik/stanovnistvo 

http://www.geografija.in.rs/geografski-recnik 

http://worldpopulationhistory.org/map/2050/mercator/1/0/25/ 

https://populationpyramid.net/world/2016/ 

http://countrymeters.info/en/World 

Ток часа: 

Претходна припрема Наставник је најавио да ће овај час бити реализован у кабинету за 

информатику у рачунарство (дигиталној учионици), да ће ученици 

користити школске рачунаре. 

Наставник је креирао Quizlet лекцију и организовао простор за рад. 

Уводни део часа  

– око 3 минута  

Активност: уводни разговор (до 3 минута) 

Наставник пита ученике како се дели географија. Када ученици 

наведу поделу на физичку и друштвену географију, наставник 

поставља питање што проучава друштвена географија, наставним 

напомиње да данашњим часом почиње изучавање друштвене 

геограије и да ће учење о друштвеној географији започети учењем 

основних појмова о становништву. На тај начин наставник 

наглашава да је циљ данашњег часа стицање знања о основним 

појмовима о становништву. 

Наставник отвара веб-страницу која прати кретање броја 

становника на свету  http://www.worldometers.info/world-population/ 

и на табли бележи тренутни број становника, број рођених и број 

умрлих у току данашњег дана.  

Главни део часа  

– око 37 минута  

Активност: Припреме за учење на веб-сајту https://quizlet.com 

(5 минута) 

Наставник позива ученике да приступе лекцији помоћу линка  

http://tinyurl.com/demografija и да се улогују на сајт 

https://quizlet.com. Наставник даје упутство да лекција има шест 

делова: четири за учење и два за забаву, и предлаже ученицима да 

им тим редом и приступају. Наставник истиче да ученици да могу 

да уче темпом који им одговара, да се не обазиру на темпо других 

http://tinyurl.com/demografija
http://www.geografija.in.rs/geografski-podsetnik/stanovnistvo
http://www.geografija.in.rs/geografski-recnik
http://worldpopulationhistory.org/map/2050/mercator/1/0/25/
https://populationpyramid.net/world/2016/
http://countrymeters.info/en/World
http://www.worldometers.info/world-population/
http://tinyurl.com/demografija
https://quizlet.com/
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ученика, пошто је предвиђено довољно времена за све активности. 

у односу на друге ученике. Наставник наглашава да учешће у 

тестовима и играма нема такмичарски карактер, пошто је ово час 

обраде новог градива, те да ученици треба да се труде да буду 

бољи једино од себе у претходном покушају, пошто у неким 

активностима постоји могућност поновног покушаја. Наставник 

наглашава да ће ученици данас користити четири од шест модука  

Quizlet лекције, док ће преостала два моћи да испробају на крају 

часа, ако им остане времена или код куће, пошто ће наставник са 

њима да подели линк и приступну шифру лекцији.  

  

Активност: Самостално учење уз Quizlet лекцију (око 25 

минута) 

Ученици самостално уче на веб-сајту  Quizlet.com. Учење се одвија 

у две главне фазе. Прва подразумева учење нових појмова на три 

начина, док током друге фазе ученици кроз игру проверавају и 

показују своје знање.    

Активности за учење 

Активност за учење 1:  Флеш-картице 

У овој фази ученицима се на екрану појављују флеш-картице, 

кортице које са једне стране имају написан појам а са друге стране 

његову дефиницију. Ученици окрећу картице тако што кликну на 

њих. Ученици сами одлучују колико ће пута окренути картицу, 

односно да ли ће учити дефиницију са картице тако што ће 

излиставати целу серију картица или ће се задржавати на једној 

картици док не буде убеђен да је савладао појам. Ученици такође 

могу да бирају и начин приказа: да ли ће прво бити приказан појам 

или дефиниција, или ће и појам и дефиниција бити приказани 

истовремено. Ученици имају и могућност да бирају да ли ће се 

картице појављивати по случајном редоследу или по редоследу по 

ком их је поређао наставник приликом креирања лекције. 

 



7 

 

Активност за учење 2:  Учимо 

У овој игри ученици имају исти задатак да укуцају појам за који је 

приказана дефиниција. Систем приказује све појмове и представља 

систем провере савладаности учења у претходном делу часа. 

Током рада се са леве стране показује напредак ученика, број 

преосталих појмова, број тачних и нетачних одговора. Како је 

потребно укуцати тачан појам, а постоји могућност да ученик 

направи случајну грешку у куцању, систем пружа могућност 

признавања нетачног одговора као тачног. Уколико је ученик 

направио случајну грешку у куцању, употребио латинична слова 

без дијакритичких знакова или ћирилична слова, систем ће 

приказати да одговор није тачан, али и пружити могућност да 

одговор означи као тачан. На овај начин може да се отклони 

„неправда“ на коју би ученици можда указивали да им систем није 

признао тачан одговор. Ученици након првог круга давања 

одговора, могу да понове попуњавање, уколико нису задовољни 

постигнутим резултатима. Ученици могу да бирају да ли ће 

препознавати дефиниције и укуцавати појмове, или ће куцати 

дефиниције појмова када им их систем прикаже. Наставник ће 

ученицима сугерисати да покушају да дају одговора на оба начина, 

како се не би задржали само на препознавању појмова. 

 

Активност за учење 3:  Тест  

У овој активности ученици треба да реше тест о појмовима о 

становништву који има четири задатка са по пет захтева: задатак 

са отвореним питањима где ученици уписују појам чија је 

дефиниција понуђена, задатак са спаривањем пет појмова и 

дефиниција, задатак са пет питања затвореног типа са по четири 

понуђенх одговора и задатак са пет питања затвореног типа 

алтернативног одговора код којих ученик треба да означи да ли је 

појам тачно или нетачно дефинисан. Након давања одговора, 

систем аутоматски проверава њихову тачност и даје повратну 
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информацију ученицима. Ученици могу да виде проценат 

успешности и оцену по америчком систему оцена од А до Ф, а 

тачност појединачних одговора наглашена је и бојама- зеленом су  

означени тачни, а црвеном бојом нетачни одговори. 

 

Активност за забаву: Повежи расуте појмове 

Ученици треба да повежу појмове и њихове дефиниције које су 

расуте по радној површини преко целог екрана, тако што ће 

превући појам на одговарајућу дефиницију (или обратно). Систем 

не дозвољава нетачно спаривање, а мери време и рангира 

такмичање. По завршетку игре ученици виде време за које су 

тачно упарили све појмове и дефиниције, своје место на ранг 

листи, а имају могућност да понове игру.  

 

Активност: Анализа карте густине насељености (2 минута) 

Наставник прозива једног ученика да анализира карту густине 

насељености из уџбеника и да изнесе неке претпоставке о 

узроцима таквог распореда светског становништва, које наставник 

потом уобличава у чињенице о просторном размештају светског 

становништва, густо и ретко насељеним областима. 

 

Активност: Анализа тематских карата стопе наталитета, 

морталитета и природног прираштаја и разговор о природном 

кретања становништва (5 минута) 

Наставник позива ученике да анализирају три тематске карте у 

уџбенику које показују стопу наталитета, стопу морталитета у 

свету и пораст светског становништва, а затим да изнесу своја 

запажања. Наставник позива ученике да изнесу претпоставке 

зашто је стопа морталитета ниска или висока у одређеним 

деловима света, а затим даје и детаљније образложење. 

Наставник разговара са ученицима о узроцима високог или ниског 

природног прираштаја у одређеним деловима света и упознаје 
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ученике са мерама популационе политике које одређене земље 

спроводе у циљу повећања или смањења природног прираштаја.  

Завршни део часа  

– око 5 минута  

Активност: Евалуација одржаног часа  (4 минута) 

Наставник позива ученике да попуне електронски евалуациони 

упитник на адреси http://tinyurl.com/upitnikocasu, који је припремио 

коришћењем веб-алата Гугл упитници. 

Ученици треба да одговоре који им се део часа највише допао, која 

активност у лекцији им је била најзанимљивија, да оцене своју 

активност на часу, као и да напишу зашто би овакав час 

препоручили другим ученицима. На основу одговора из анкете, 

наставник ће добити повратну информацију о данашњем часу. 

Упоредна активност: Подела листова са појмовима  

Док ученици попуњавају електронски упитник, наставник  дели 

листу појмова о становништву са њиховим дефиницијама. 

 

Активност: Промена броја становника на свету у току 

данашњег часа (1 минут) 

Док ученици попуњавају упитнике, наставник поново отвара веб-

страницу која прати кретање броја становника на свету  

http://www.worldometers.info/world-population/ и на табли бележи 

тренутни број становника, број рођених и број умрлих у току 

данашњег дана, затим израчунава промену у току данашњег часа. 

Наставник даје коментар колико се број становника променио само 

у току једног школског часа. 

Напомена Ученике који  све планиране активности реализују за краће време 

од планираног, наставник ће да упутити на две додатне 

активности: 

Активност за учење:   Дефиниција 

Ова активност је слична претходној. На екрану се појављују 

дефиниција појма, а ученик треба да укуца тај појам. Занимљиво је 

да уколико ученик погреши, систем неће дозволити даље 

напредовање и прелазак на следећи појам, док тај не укуца тачно. 

http://tinyurl.com/upitnikocasu
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Систем ће од ученика тражити да укуца називе приказаних свих 

дефинисаних појмова по два пута тачно, што потенцира 

понављање и поред давања тачних појмова, како би појмови били 

боље утврђени. По завршетку активности ученик види приказ 

успешности одговарања по појмовима, списак појмова које је увек 

тачно дефинисао, као и листу појмова које је погрешно дефинисао 

једном или два пута. На овај начин систем ученику скреће пажњу 

на појмове на које треба да обрати посебну пажњу, пошто је код 

њих грешио. 

 

Активност за забаву:   Игра „Гравитација“ 

Завршна активност у Quizlet лекцији је видео-игрица 

„Гравитација“. У њој ученик треба да спаси планету од удара 

астероида, при чему астероид преставља дефиниција појма о 

становништву, а ученик спречава удар астероида тако што куца 

назив појма чија је дефиниција у облику астероида приказана. На 

почетку игре ученик бира тежину игрице, као и да ли ће куцати 

појмове или дефиниције појмова, уз препоруку наставника да 

изаберу да куцају појмове, пошто је за то потребно мање времена. 

Давањем тачних одговора ученик спашава планету, а након 

одређеног броја тачних одговора прелази на следећи ниво који је 

захтевнији, јер астероиди падају брже, па је за спречавање удара 

потребно да ученик брже да тачан одговор. Ова динамична игра 

само наизглед изгледа као необавезна забава, јер је за успех у њој 

неопходно познавање појмова о којима су ученици учили на овом 

часу. 

 

Уколико све планиране активности буду реализоване за краће 

време од планираног,  

Наставник ће ученике који покажу упутити на неке  електронске 

изворе о броју становника на Земљи и у нашој земљи, као и на 

подсетник о демографији и географски речник. 



11 

 

 

http://worldpopulationhistory.org/map/2050/mercator/1/0/25/ 

http://www.worldometers.info/world-population/ 

https://populationpyramid.net/world/2016/ 

http://countrymeters.info/en/Serbia 

http://www.geografija.in.rs/geografski-recnik 

http://www.geografija.in.rs/geografski-podsetnik/stanovnistvo 

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

појмовима о становништву које су ученици данас учили и 

њиховим дефиницијама, а ученици ове појмове треба да залепе у 

своје свеске. 

(Само)евалуација и 

корекција часа 

Наставник након часа прегледа статистичке податке о учешћу 

ученика у активностима током учења. 

Прилози Листа појмова о становништву са њиховим дефиницијама 

Линк ка Quizlet лекцији: http://tinyurl.com/demografija  

Линк ка евалуационом упитнику: http://tinyurl.com/upitnikocasu  

http://worldpopulationhistory.org/map/2050/mercator/1/0/25/
http://www.worldometers.info/world-population/
https://populationpyramid.net/world/2016/
http://countrymeters.info/en/Serbia
http://www.geografija.in.rs/geografski-recnik
http://www.geografija.in.rs/geografski-podsetnik/stanovnistvo
https://quizlet.com/_2edmbq
http://tinyurl.com/demografija
http://tinyurl.com/upitnikocasu
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Прилог: Листа појмова о становништву са њиховим дефиницијама/објашњењима 

Анекумена- ненасељени део Земље 

Демографија- наука која проучава становништво 

Депопулација- смањење броја становника 

Екумена- насељени део Земље 

Густина насељености- однос броја становника и површине неке територије 

Миграције- механичко кретање становништва 

Монако- најгушће насељена земља света 

Монголија- најређе насељена земља света 

Морталитет- број умрлих у одређеном периоду 

Народ- заједница људи који насељавају исти простор, имају заједничку историју, 

културу, језик, религију и имају свест о заједничком пореклу 

Наталитет- број живорођених у одређеном периоду 

Попис- поступак прикупљања података о становништву који се у држави спроводи 

обично једном у десет година 

Природни прираштај- разлика између наталитета и морталитета 

Промил- јединица којом се изражава природни прираштај 


