Извештај о реализацији тематског дана

Дана 28.12.2017.године у издвојеном одељењу ОШ “Милан Благојевић“ у Крстацу организован је тематски дан „У сусрет Новој години“. У
реализацији актвивности били су укључени сви ученици издвојеног одељења од првог до четвртог разреда. Организација ове угледне
активности подразумевала је прожимање задате теме кроз све наставне предмете. Остварена је добра међупредметна, као и међуразредна
корелација. Активности су биле веома динамичне и интересантне за ученике, па су и њихова пажња и укљученост у рад били већи и бољи.
Часови који су реализовани, преглед наставних јединица и тип часа дат је у приложеној табели:
Редни I разред
број
часа
1.
МАТЕМАТИКА:
Повезивање
сабирања
и
одузимања
- утврђивање 2.
СРПСКИ ЈЕЗИК:
Нова година – усмено и писмено
изражавање
- обрада -

II разред

III разред

IV разред

МАТЕМАТИКА:
Множење броја 3, множење
бројем 3
-утврђивањеСРПСКИ ЈЕЗИК:
Најлепше
жеље
–
пишемо
честитку
-вежбање-

СРПСКИ ЈЕЗИК:
Писање честитки за Нову годину
– вежбање -

3.

ЛЕПО ПИСАЊЕ:
Ред речи у реченици
- утврђивање -

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА:
Новогодишња свечаност
-вежбање-

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА:
Димњак
- обрада -

4.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:
Слободно кретно изражавање на
музику/песму у 2/4 такту
- увежбавањеЧАС
ОДЕЉЕНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ:
Весело одељенско дружење

ФИЗИЧКО ВАСПИРАЊЕ:
Елементарне игре са певањем

МАТЕМАТИКА
Замена
места
и
здруживање чинилаца
-обрада
СРПСКИ ЈЕЗИК
Прича
новогодишње
јелке-писмено
изражавање
-вежбањеНАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
У чаршији дућан до
дућана
-утврђивањеИЗБОРНИ СПОРТ –
кошарка
Ритмичко кретање
-увежбавањеЧАС
ОДЕЉЕЊСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
Весело
одељењско
дружење

5.

МАТЕМАТИКА:
Множење једноцифрених бројева
и десетица
-обрада -

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:
Штафетне игре са елементима
спретности и равнотеже
-увежбавање- увежбавањеЧАС
ОДЕЉЕЊСКЕ ЧАС
ОДЕЉЕНСКЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ:
Весело одељењско дружење
У сусрет Новој години – ведар
састанак

Помоћ у спровођењу активности пружили су Месна заједница Крсац и Радио „Д“ Лучани.

Заједнички труд, рад, идеје и залагање учитељица које су реализовале ову активност довели су до закључка да тематско повезивање
наставних предмета може бити веома интересантно и продуктивно како за ученике, тако и за учитеље.
Реализацији ове активности присуствовали су:

Директор школе - Радојка Ђорђевић_____________________________
Психолог школе - Милица Каранац_______________________________
Педагог школе - Александра Ћендић______________________________

Реализатори:
Душица Јаћимовић__________________________
Биљана Јањић______________________________

