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Наставна тема
Наставна јединица
Тип часа
Циљ часа

ЧУО САМ...
НОВА ПИСАНА СЛОВА ЛАТИНИЦЕ: Đ, DŽ
Обрада
Ученици пишу писаним словима латинице, овладавају техником читања
латинице, правилно употребљава велико слово у писању имена и разликују
основне књижевне врсте изражавања.
 Овладати читањем и писањем писаних слова латинице: појединачно, у
речима и реченицама.
 Формирати навику за читко и уредно писање.
 Вежбе изражајног читања и анализа песме.
Писана слова, латиница, абецеда

Образовни задаци
Функционални задаци
Васпитни задаци
Кључни појмови
Облици рада
Наставне методе
Наставна средства
Корелација
Рад на остваривању
стандарда постигнућа

Фронтални, индивидуални
Дијалошка, текстуална, демонстративна, метода писаних радова
Уџбеник Маша и Раша – Слово до слова стр. 76-77., свеске, лаптоп
.пројектор .презентација у Power Pointu
Ликовна култура, Свет око нас






1СЈ.1.2.1. влада техником читања ћириличног и латиничког
текста
1СЈ.1.2.4. познаје и користи основе делове текста и књиге
(наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)
1СЈ.1.5.2. препознаје књижевне врсте
1СЈ.2.5.1. разликује лирску од епске песме
1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међудогађајима

ТОК ЧАСА
Уводни део часа
(5 минута)

На слајду су дате слике на којима су предмети или жива бића чији
називи почињу словима која данас учимо. Ученици најпре кажу шта
виде на сликама, а онда уочавају којим словима почињу
речи.Употреби реч ,састави реченицу....

Главни део часа
(35 минута)

Најава нових писаних слова латинице: Dž, Đ.
Презентација поступка писања слова(видео клипови)
Анализа графичког изгледа.
Записивање слова у уџбенику, стр. 76.
Повезивање слике са речима,писање речи и реченица писаним
словима латинице(индивидуални рад ученика)
Прегледање и вредновање ученичких радова
Ученици се опредељују према својим способностима за израду
задатака на стр. 77.
Самовредновање од стране ученика.
Вежбе читања писаног латиничног текста;
Самостално састављање 1-3 реченице са словима која смо данас
учили

Графомоторичке вежбе – фризови.
За домаћи задатак дати ученицима да илуструју учена слова.
Најуспешнији радови биће објављени на eTwinning portalu
Самовредновање свог рада (ученици )и резиме часа.
ЗАПАЖАЊA O ЧАСУ Часу присуствовали:
Радојка Ђорђевић,директор ОШ „ Милан Благојевић“ Лучани
Андреа Кошти, директор ОШ „Сладки врх „ Словенија
Зора Кауран,наставник математике ОШ „Сладки врх
Вања Јесенек,наставник словеначког језика
ОШ
„Сладки врх
Представници ученика старијих разреда из обе школе
САМОЕВАЛУАЦИЈА
Час одржан према дидактичко -методичким параметрима из
припреме. Реализован циљ часа . Због сложености графичке
структуре слова потребно је наставну јединицу реализовати као 2
часа обраде. Велики проценат ученика (90% ) савладао писање слова,
повезивање слова у речи.. Увежбавање на часовима утврђивања и
допунске наставе.
С. Шолајић
Завршни део часа
(5 минута)

