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Наставна тема 4. а Планета Земља- Земљина кретања 

Редни број наставне јединице  

за тему 
1. 

Редни број часа за годину 16. 

Наставна јединица Ротација Земље и последице ротације (ИН) 

Тип часа обрада 

Претходна наставна јединица  Географски елементи карте и оријентација карте 

- утврђивање 

Наредна наставна јединица Ротација Земље и последице ротације 

- утврђивање 

Циљеви и задаци часа  Усвајање основних појмова о кретањима Земље. 

 Разумевање Земљиног ротационог кретaња. 

 Развијање способности запажања основних појава и 

процеса везаних за Земљина кретања. 

 Уочавање положаја Сунца при његовом привидном 

кретању од изласка до заласка. 

 Оспособљавање за оријентацију у простору и 

времену  према Сунцу. 

 Уочавање разлика у времену у различитим 

деловима света. 

 Утврђивање броја часовних зона на Земљи  

Облици рада Фронтални, индивидуални рад 



Наставне методе Монолошко-дијалошка, илустративно-демонстративна  

Иновација Програмирана настава 

Место рада Учионица 

Наставна средства и потребан 

материјал  

Програмирани материјал 

Уџбеник: Миливојевић,  М., Ћајић, Ј. (2010):  

Географија 5 за пети разред основне школе, Завод за уџбенике, 

Београд 

Глобус 

Постер 

Aтлас 

Активности ученика  Чита програмирани материјал. 

 Повезује своја постојећа знања и искуства. 

 Посматра и уочава. 

 Мисаоно се ангажује. 

 Одговара на питања. 

 Примењује стечена знања.  

Активности наставника  Поставља циљ часа. 

 Припрема, реализује и анализира наставни процес. 

 Дефинише садржаје и активности.  

 Подстиче ученике да самостално раде. 

 Надгледа рад ученика. 

 Помаже ученицима којима је потребна помоћ у раду. 

 Прати ефекте рада ученика. 

Резултати часа – исходи               Ученик ће: 

 знати шта је ротација Земље; 

 уочавати последице Земљине ротације (смена обданице 

и ноћи, привидно дневно кретање Сунца и разлике у 

времену-локално време); 

 умети да објасни ротацију помоћу модела Земље или 

неког другог лоптастог тела; 

 моћи да објасни смену обданице и ноћи; 

 примењивати своје знање у свакодневном животу и 



раду.  

Корелација Историја 

Коришћена литература Миливојевић М. , Ћалић Ј. (2007): Географија за пети разред 

основне школе. Завод за уџбенике, Београд 

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

факултет, Београд 

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

Младинска књига, Београд 

Глобус- часопис за методолошка и дидактичка питања 

географије, Српско географско друштво, Београд 

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

Ток часа: 

Уводни део часа – 5 минута  Наставник поставља неколико питања: 

Која смо кретања Земље до сада помињали? (осврт на 

наставну тему Васиона и Земља) 

Колико кретања има Земља? 

Да ли се примећује кретање Земље? 

У току је тениски турнир у Аустралији (Australian open). Како 

је могуће да тенисери играју мечеве по дану, у време када је 

код нас ноћ? 

Наставник показује ротацију на моделу Земље (глобусу). 

Ученицима се показује карта часовних зона у атласу. 

Наставник дели ученицима програмирани материјал и даје 

основна упутства за рад. 

Главни део часа – 20 минута  У току главног дела часа ученици самостално раде користећи 

програмирани материјал. У току рада, ученици читају чланке 

и одговарају на постављена питања. Одговоре записују у своје 

свеске.  

Захваљујући специфичностима програмиране наставе, 

ученици напредују темпом који им одговара и могу да 

прочитају чланке више пута, како би разумели тај део лекције 

и тачно одговорили на постављено питање. 



 

Наставник надгледа рад ученика и помаже ученицима који се 

обрате за помоћ или за које процени да им је помоћ потребна.   

Након што прочитају све чланке, ученици треба да одговоре 

на питања, која се налазе на посебном листу. Након што 

одговоре на питања, ученици могу сами да провере да ли су 

тачно одговорили на питања. 

Завршни део часа – 5 минута  Евалуација одржаног часа и истицање оног што је било теже и 

оног што је било лакше за ученике. Кратак разговор са 

ученицима о томе да ли им се допада овакав начин рада. 

Напомена Уколико због трајања часа већи број ученика не стигне да 

прочита програмирани материјал и одговори на питања, рад са 

материјалом може да се настави и у првој половини следећег 

часа, а да се затим утврде основни појмови који се односе на 

ротацију. 

Домаћи задатак Ученици треба да напишу сажетак лекције Ротација Земље и 

последица ротације у свеске. 

(Само)евалуација и корекција 

часа 

 

 

Прилози Програмирани материјал 


