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 МОТИВАЦИЈА: 

o Значај наставне јединице: 

 У израчунавању обима и површина сложених фигура ученици користе стечена 

знања о кругу, али и да понављају обиме и површине фигура које смо 

изучавали (квадрат, правоугаоник, ромб, једнакостраничан троугао, правилан 

шестоугао......) 

 Обим и површина сложених фигура има корелацију са градивом математике 

везано за правилне многоуглове. 

 У израчунавању обима и површина сложених фигура ученици развијају 

логичко мишљење и закључивање 

o Могућности за критичко мишљење: 

 Ученици понављају градиво кроз презентацију Microsoft PowerPoint која ће им 

бити достављена путем СМЅ, али и кроз самосталан рад у Microsoft Word  на 

својим СМРС-ијевима 

 Кроз самосталан рад на рачунарима, затим кроз излагање свог рада ученици ће 

развијати своје критичко мишљење и закључивање 

 ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ: 

o Образовни задаци: 

Ученици треба да: 

 утврде и прошире знања о кругу; 

 утврде формуле за израчунавање обима круга, површине круга, површине 

кружног исjечка и кружног престена, дужине кружног лука; 

 утврде формуле за израчунавање обима и површине квадрата, 

једнакостраничног троугла, правилоног шестоугла 

 умију да примjењују формуле у задацима; 

o Функционални задаци: 

Ученици треба да: 

 усаврше вјештину брзог и тачног рачунања; 

 развијају способност да закључују по аналогији; 

 развијају вјештине и способности рјешавања проблемских задатака (проблема);  

 развију навику тачног обиљежавања геометријских објеката; 

 стичу способност изражавања математичким језиком, јасно и прецизно, у 

писменом и усменом облику; 

 развијају логичко, аналитичко и процедурално (алгоритамско) мишљење; 

 примјеном мисаоних операција, нарочито апстракције и генерализације, 

развијају способности за индуктивни облик закључивања. 



o Васпитни задаци: 

Ученици треба да развијају: 

 концентрацију; 

 способност за упоран и предан рад;  

 поступност и систематичност у раду;  

 тачност, прецизност и уредност у раду;  

 позитиван однос према математици и уважавање математике као подручја 

људске дјелатности;  

 самопоуздање и повјерење у властите математичке способности; 

 навику самоконтроле и критичког мишљења. 

o Изводиви задаци: 

 Израда задатака на рачунарима 

 Састављање задатака на основу понуђених слика на рачунарима  

 Презентација радова  

o Облици рада: 

 фронтални, индувидуални 

 

o Методе  рада: 

 Дијалошка метода, писани радови, метод демонстрације 

o Циљ часа:  

 Развијање интересовања ученика за математику, оспособљавање ученика да 

примјењују стечена знања о кругу у рјешавању задатака који се односе на обим 

и површину сложених фигура, те усавршавање информатичке писмености 

кориштењем програма за обраду текста Microsoft Word, затим кориштењем 

програма за израду презентација Microsoft PowerPoint 

o Очекивани исходи: 

 Да ученици усвојена знања о кругу и другим геометријским фигурама 

примјењују у рјешавању задатака које се односе на обим и површину сложених 

геометријских фигура. Такође, очекује се од ученика да самостално користе 

програм за обраду текста и израду презентација (Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Word) 

o Предзнање: 

 Ученици знају шта је кружница и круг  

 Ученици знају шта је полупречник, а шта пречник, те како се обиљежавају  

 Ученици знају шта је централни, а шта периферијски угао, који је њихов 

међусобни однос над истим кружним луком 

 Колико приближно износи број π, те какав је то број 

 Како гласи формула за обим круга, дужину кружног лука, површину кружног 

исјечка, површину кружног прстена 

 Како гласи формула за површину и обим квадрата, једнакостраничног троугла, 

правилног шестоугла 



 Како гласи формула за полупречнике уписаног и описаног круга квадрата, 

једнакостраничног троугла, правилног шестоугла 

o Наставна средства:  

 CMPC ученички рачунари, наставнички рачунар, Mythware програм 

припремљена презентација, припремљене слике сложених фигура, те различите 

слике круга  

o Модел наставе: 

 e-Учење по моделу 1:1 - ДОСИТЕЈ 

 ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА 

 За час наставник већ користи припремљену презентацију, коју путем бежичне 

везе шаље на ученичке рачунаре.  

 Наставник користи слике сложених фигура, те слике круга које такође путем 

бежичне везе шаље на ученичке рачунаре.  

 Рачунари су спремни за употребу 

 АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:  

o Припремни дио часа - (2 минута)  

 Давање упутстава ученицима  

o Први корак (10 минута)  

 На рачунарима ученика покренути презентацију у PowerPoint-у под називом 

Круг систематизација, презентацију прелазимо слајд по слајд гдје ученици  

објашњавају сваку слику која је на слајду. 

o Други  корак (20 минута) 

 Након презентације ученици рјешавају понуђене задатке у Microsoft Word 

користећи алате МЅ Word, задану фигуру дијеле на дијелове чију површину 

могу израчунати   

 Ученици након израде задатака који се односе на обим и површину сложених 

фигура, бирају једну слику на основу које састављају задатак 

o Трећи корак (10 минута)  

 ученици презентују свој рад тако што се прикаже ученик који презентује рад 

свим осталим ученицима 

o Четврти корак (3 минута)  

  са ученицима се врши анализа часа. 

o Додатни материјал  

 Презентација у PowerPoint-у 

 Слике сложених фигура које се односе на обим и површину сложених фигура 

 Слике круга 



 

1. Израчунати површину жуте фигуре 

 

2. Израчунати површину плаве фигуре  

 
3. Израчунати површину осјенчене фигуре на слици: (страница квадрата је 4 cm)  

 

 



 

                                   

                              
 

                                       
 

 

 
 


