
МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ О 58.ЧАСУ    

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТ : 

Српски језик 

  

НАСТАВНА TEMA: Почетно читање и писање– учење читања и писања 
  

ШКОЛА И РАЗРЕД: ОШ „Никола Тесла“  ,1. разред  

УЧИТЕЉ: Љубка Митровић  

ДАТУМ: 21.11.2019.  

НАСТАВНА 

ЈЕДИНИЦА : 

Вежбамо читање и писање  

ТИП ЧАСА : утврђивање градива  

ЦИЉЕВИ И 

ЗАДАЦИ  ЧАСА : 

Образовни-Уочавање речи и њихове улоге у говору. Употреба 
речи, грађење речи. 
Значење речи и њихова функција у говору.                      
Васпитни- Подстицање радозналости и жеље за упознавањем и 

савладавањем програмских задатака. 

Функционални-Провера писмености. 

Оспособљавање за повезивање и примењивање раније стечених 

знања. Оспособљавање ученика  за почетно читање и писање кроз рад 

на читању текстова и писању  

ОБРАЗОВНИ 

СТАНДАРДИ: 

Основни ниво: 1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања 
ћириличког и латиничког текста 
1СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да 
започне разговор, 
учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике 
Средњи ниво: 1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и 
латиницу) 
1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији 
(формалној/неформалној) 
1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања 
1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју 
Напредни ниво: 1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро 
обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке 
конструкције, укључујући и сложене 



1СЈ.0.1.8. уме да одбрани своју тврдњу или став 
ИСХОДИ  ЧАСА: Општи  исходи 

По завршетку часа ученик ће бити у стању да: 
 разликује изговорени  глас и написано слово; изговорене и 

написане речи и реченице; 
 влада основном  техником читања и писања ћириличког 

текста; 
 разуме оно што прочита; 
активно слуша и разуме садржај књижевно уметничког текста 
који му се чита. 
Операционализовани  исходи 
– разликује  гласове и слова која смо до сада научили 
–упоређује графичку структуру  научених слова 
–чита текст од научених слова уз објашњење шта је прочитао 
– правилно изговара гласове у току читања 
–правилно пише научена слова у речи 
–правилно пише речи по диктату 
– правилно чита кратке речи и реченице  
–поштује договорена правила комуникације на часу 

НАСТАВНЕ 

ТЕХНИКЕ : 

По ЕРР – Техника грозд,подела по паровима,вођена 
активност мишљења,правимо име од пластелина 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА: 

Подела по паровима, читање, писање, уочавање, усмено и 

писмено изражавање, одговарање на питања, сарађивање са 

паром, упоређивање              

АКТИВНОСТИ 

НАСТАВНИКА : 

Дели ученике по паровима , даје упутства за одређене 
наставне технике, усмерава, поставља питања, похваљује    

ОБЛИЦИ РАДА : ЕРР, фронтални, индивидуални, у пару, групни, 

кооперативни  

НАСТАВНЕ 

МЕТОДЕ : 

дијалошка и демонстрациона, метода рада на тексту, аналитичко-

синтетичка метода, интерактивна метода                

НАСТАВНА 

СРЕДСТВА И 

ПОТРЕБАН 

Хамер,листићи са задатим словом, наставни листићи 

,пластелин 

 
 
  



МАТЕРИЈАЛ : 

МЕЂУПРЕДМЕТНА 

ПОВЕЗАНОСТ : 

Свет око нас, Музичка култура, Ликовна култура  ,Физичко и 

здравствено васпитање        

КОРИШЋЕНА 

ЛИТЕРАТУРА  

Приручник : „Структура наставе и методе за подстицање 

критичког мишљења „ Центар за интерактивну педагогију, 

Београд 2002.  

Стана Смиљковић, Миомир Миленковић, Методика 
наставе српског језика и књижевности, Учитељски 
факултет у Врању, Учитељски факултет у Ужицу, Врање, 
2008. 

   Вук Милатовић, Методика почетног читања и писања,                 
Београд, Учитељски факултет, 1999. 
    Приручник за српски језик за први разред основне школе,    
Београд, Едука, 2018. 

 

 

ТОК ЧАСА : 

ЕВОКАЦИЈА 

10 мин. 

РАЗУМЕВАЊЕ ЗНАЧЕЊА  

25 мин. 

РЕФЛЕКСИЈА 

 10 мин. 

1. ТЕХНИКА 

„ГРОЗД“ 

2.ПОДЕЛА ПО 

ПАРОВИМА 

1. ВОЂЕНА АКТИВНОСТ 

МИШЉЕЊА 

1. ПРАВИМО ИМЕ ОД 

ПЛАСТЕЛИНА 

2.ИЗЛАЗНА КАРТА 



 

 

ЕВОКАЦИЈА 

10 минута 

 Техником „Грозд“ уводим ученике у наставну 

јединицу. 

У централном кругу пишем“Глас“.Ову методу 

користим у циљу подсећања на чланове реченице(глас 

,слово,реч),јер ће нам то знање у току часа бити 

неопходно. 

Приказујем на хамеру исписане ГЛАСОВЕ,СЛОВА,РЕЧИ 

И РЕЧЕНИЦЕ 

А,а-глас: чујемо. 

Слово-видимо и пишемо. 

Реч-чујемо, говоримо, видимо и пишемо. 

 Хајде да поновимо: 

 Словима пишемо речи, а правилним редом речи 

настају реченице. 

 На почетку сваке реченице пише се велико слово,а на 

крају тачка. 

 Формирати 4 групе по 2 ученика(рад у пару) уз помоћ 

листића са задатим словом(на листићу цртају предмет 

чији назив почиње на задато слово). На основу  слова 

проналазе свог пара-исто слово 

 Најава наставне јединице- Вежбамо читање и писање 

 

 

РАЗУМЕВАЊЕ 

ЗНАЧЕЊА 

25 минута 

 

       
       Вођена активност мишљења–објашњавам 

ученицима начин рада на овом часу.На мом столу стоји 

5 група задатака обележених бројевима од 1 до 5.  

Сваки ученик узима по један листић из 1. групе 

задатака. У пару решавају задатке на листићу, а када 

заврши ,пар сачека још један пар да заврши и следи 

провера задатака у групи.Ако су решења добра и 

слова свима правилно написана -оба пара узимају 



листиће друге групе задатака и тако  редом(ако имају 

дилему око неких решења-питају учитеља). 

Задаци по групама дати у прилогу. 

 
 

       
 
 
 

 

РЕФЛЕКСИЈА 

10 минута 

 

 

 ПРАВИМО ИМЕ ИЛИ НАДИМАК ОД ПЛАСТЕЛИНА 

 Разредна изложба радова 

 ИЗЛАЗНА КАРТА-свако ће на стикер да нацрта 

срећног, равнодушног или тужног смајлија (у 

зависности од тога да ли му се овакав начин рада на 

часу допао или не).Након цртања лепе стикер на хамер 

и узимају домаћи задатак. 

 

ДОМАЋИ РАД:  Узети наредну групу задатака 

ЕВАЛУАЦИЈА 

ЧАСА : 

 

ПРИЛОЗИ :  Приказ изгледа хамера 

 Листићи са словима за рад у пару 

 Наставни листићи за рад у пару 

 

 

 

 

 


