Прва основна школа краља Петра II у Ужицу

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ за период 2018-2022.године

Програми за слободну наставну активност: Свакодневни живот у прошлости V и VI разред

Програм за изборни предмет: Свакодневни живот у прошлости VII и VIII разред

Назив активности: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Разред: ПЕТИ РЕЗРЕД
Фонд: 36 часова
Циљ: Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с
начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици
би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да
би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
ОБЛАСТ/ТЕМА
УВОД

Број часова
2

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ

8

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
ПРАИСТОРИЈИ И У
СТАРОМ ВЕКУ

26

ИСХОДИ
Разумевање појма свакодневни живот
Разумевање појма прошлост
Разумевање значаја проучавања
свакодневног живота у прошлости
Идентификовање актуелних дечјих игара
Упознавање са дечјим играма у прошлости
Увидети разлику између игара некад и сад

Упознавање са свакодневним животом људи
у праисторији
Упознавање са животом Старих Грка,
Римљана и народа Старог Истока

САДРЖАЈИ
Живот у прошлости
Значај проучавања свакодневног
живота у прошлости
Појам и феномен игре
Играчке
Дечје игре у садашњости
Дечје игре у прошлости
Традиционалне игре у Србији
Свакодневни живот праисторијских
заједница
Начин исхране и одевање у Старом
веку
Друштвени живот у Старом веку
Веровања и изуми у Старом веку
Породични односи у Старом веку
Породични односи у Старом веку
Образовање и забава у Старом
веку
Најзанимљивији археолошки
налази и локалитети
Предмети и накити у Старом веку

Начин остваривања наставе и учења: У реализацији планираних садржаја полази се од развоја међупредметних компетенција кроз
активне позиције ученика и њихово активно учешће. Користе се задаци који од ученика захтевају примену наученог, а концепсија
програма заснована је на интересовањима ученика. Акценат је и поређење са савременим добом .
Корелација: оставрује се са следећим предметима: исторјиа, српски језик и књижевност, инфроматика и рачунарство, ликовна култура,
музичка култура, географија, биологија
Праћење остваривања програма: процене од старне наставника и ученика о ангажовању, учешћу, познавањау садржаја, презентовању
идеја и њихове реализације, мотивисаност за тимски рад и квалитет комуникације са свим актерима у настави
Назив активности: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Разред: ШЕСТИ РЕЗРЕД
Фонд: 36 часова
Циљ: Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и оспособљавање ученика да, кроз упознавање с
начином живота људи у прошлости, боље разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. Ученици
би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да науче како да сагледају себе у контексту "другог", да
би сопствени идентитет што потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости.
Садржаји
програма

Број
часова

3
УВОД

Активности
ученика
-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација

-активно

Активности
наставника
мотивише
-прати и
процењује
напредовање
-упознаје
ученике са
појмом
свакодневни
живот у
прошлост
мотивише

Циљеви и задаци садржаја Начин остваривања програма
програма
У настави користити задатке
који захтевају примену
Стичу базичку језичку и научну
наученог. Неопходно је
писменост.
вршити стално поређење са
Оспособљавају се ра решавају
савременим добу. Наставник
задатке и проблеме у
има слободу да креира
новонасталим ситуацијама.
коначну верзију програма
Упознавају се са динамиком
уважавајући интересовање
културних промена
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.
Стичу базичку језичку и научну У настави користити задатке

ГРБОВИ И
ЗАСТАВЕ НЕКАД И
САД

6

27
СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У
СРЕДЊЕМ ВЕКУ

слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација

-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација
-читање
текстова

-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује
напредовање
-објашњава
појмове
мотивише
-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује
напредовање
интересовање
за
свакодневни
живот

писменост.
Оспособљавају се ра решавају
задатке и проблеме у
новонасталим ситуацијама.
Упознавају се са динамиком
културних промена

који захтевају примену
наученог. Неопходно је
вршити стално поређење са
савременим добу. Наставник
има слободу да креира
коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.
У настави користити задатке
који захтевају примену
наученог. Неопходно је
вршити стално поређење са
савременим добу. Наставник
има слободу да креира
коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.

Начин остваривања наставе и учења: У реализацији планираних садржаја полази се од развоја међупредметних компетенција кроз
активне позиције ученика и њихово активно учешће. Користе се задаци који од ученика захтевају примену наученог, а концепсија
програма заснована је на интересовањима ученика. Акценат је и поређење са савременим добом .
Корелација: оставрује се са следећим предметима: историја, српски језик и књижевност, инфроматика и рачунарство, ликовна култура,
музичка култура, географија, биологија
Праћење остваривања програма: процене од старне наставника и ученика о ангажовању, учешћу, познавањау садржаја, презентовању
идеја и њихове реализације, мотивисаност за тимски рад и квалитет комуникације са свим актерима у настави

Изборни предмет: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Разред: СЕДМИ РЕЗРЕД
Фонд: 36 часова
Садржаји
програма

Број
часова

2
УВОД

4
НОВАЦ И БАНКЕ
НЕКАД И САД

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У НОВОМ
ВЕКУ

30

Активности
ученика
-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација

Активности
наставника
мотивише
-прати и
процењује
напредовање
-упознаје
ученике са
појмом
свакодневни
живот у
прошлости

-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација

мотивише
-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује
напредовање
-објашњава
појмове

-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација

мотивише
-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује

Циљеви и задаци садржаја Начин остваривања програма
програма
У настави користити задатке
који захтевају примену
Стичу базичку језичку и научну
наученог. Неопходно је
писменост.
вршити стално поређење са
Оспособљавају се ра решавају
савременим добу. Наставник
задатке и проблеме у
има слободу да креира
новонасталим ситуацијама.
коначну верзију програма
Упознавају се са динамиком
уважавајући интересовање
културних промена
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.
У настави користити задатке
који захтевају примену
Стичу базичку језичку и научну
наученог. Неопходно је
писменост.
вршити стално поређење са
Оспособљавају се ра решавају
савременим добу. Наставник
задатке и проблеме у
има слободу да креира
новонасталим ситуацијама.
коначну верзију програма
Упознавају се са динамиком
уважавајући интересовање
културних промена
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.
Стичу базичку језичку и научну У настави користити задатке
писменост.
који захтевају примену
Оспособљавају се ра решавају наученог. Неопходно је
задатке и проблеме у
вршити стално поређење са
новонасталим ситуацијама.
савременим добу. Наставник
Упознавају се са динамиком
има слободу да креира

-читање
текстовa

напредовање
-подстиче
интересовање
за
свакодневни
живот

културних промена

коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.

Начин остваривања програма: У реализацији планираних садржаја полази се од развоја међупредметних компетенција кроз активне
позиције ученика и њихово активно учешће. Користе се задаци који од ученика захтевају примену наученог, а концепсија програма
заснована је на интересовањима ученика. Акценат је и поређење са савременим добом .
Корелација: оставрује се са следећим предметима: математика, ТИО, историја, српски језик и књижевност, инфроматика и рачунарство,
Праћење остваривања програма: процене од старне наставника и ученика о ангажовању, учешћу, познавањау садржаја, презентовању
идеја и њихове реализације, мотивисаност за тимски рад и квалитет комуникације са свим актерима у настави

Изборни предмет: СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ
Разред: ОСМИ РЕЗРЕД
Фонд: 34 часова
Садржаји
програма

УВОД

Број
часова

3

Активности
ученика
-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација и

Активности
наставника
мотивише
-прати и
процењује
напредовање
-упознаје
ученике са

Циљеви и задаци садржаја
програма
Стичу базичку језичку и научну
писменост.
Оспособљавају се ра решавају
задатке и проблеме у
новонасталим ситуацијама.
Упознавају се са динамиком

Начин остваривања програма
У настави користити задатке
који захтевају примену
наученог. Неопходно је
вршити стално поређење са
савременим добу. Наставник
има слободу да креира

филмова

појмом
свакодневни
живот у
прошлости

културних промена

коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.

.

ФОТОГРАФИЈА,
ФИЛМ, РАДИО И
ТЕЛЕВИЗИЈА
НЕКАД И САД

7

24

СВАКОДНЕВНИ
ЖИВОТ У 20. ВЕКУ

-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација и
филмова

-активно
слушање
-учешће у
разговору
-гледање
илустрација и
филмова
-читање
текстова

мотивише
-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује
напредовање
-објашњава
појмове
мотивише
-усмерава на
богаћење
речника
-прати и
процењује
напредовање
-подстиче
интересовање
за
свакодневни
живот

Стичу базичку језичку и научну
писменост.
Оспособљавају се ра решавају
задатке и проблеме у
новонасталим ситуацијама.
Упознавају се са динамиком
културних промена

У настави користити задатке
који захтевају примену
наученог. Неопходно је
вршити стално поређење са
савременим добу. Наставник
има слободу да креира
коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.

Стичу базичку језичку и научну
писменост.
Оспособљавају се ра решавају
задатке и проблеме у
новонасталим ситуацијама.
Упознавају се са динамиком
културних промена

У настави користити задатке
који захтевају примену
наученог. Неопходно је
вршити стално поређење са
савременим добу. Наставник
има слободу да креира
коначну верзију програма
уважавајући интересовање
ученика. Не дозволити
претерану фактографију.

Начин остваривања програма: У реализацији планираних садржаја полази се од развоја међупредметних компетенција кроз активне
позиције ученика и њихово активно учешће. Користе се задаци који од ученика захтевају примену наученог, а концепсија програма
заснована је на интересовањима ученика. Акценат је и поређење са савременим добом .
Корелација: оставрује се са следећим предметима: математика, ТИО, физика, историја, српски језик и књижевност, инфроматика и
рачунарство
Праћење остваривања програма: процене од старне наставника и ученика о ангажовању, учешћу, познавањау садржаја, презентовању
идеја и њихове реализације, мотивисаност за тимски рад и квалитет комуникације са свим актерима у настави

