
ПРИПРЕМА ЗА ЧАС ОДЈЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ VII2 ЧАС: 6. ДАТУМ: 10.10.2019. 

НАСТАВНИК Невена Векић, проф. 

НАСТАВНА ТЕМА Дјечија права 

НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА Недјеља дјетета 

НАСТАВНИ ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
 

Препознати дјечија права. Уочити улогу дјечијих права у 
свакодневном животу. Сви смо различити. Развијати код 
ученика способности за групни и тимски рад. 

 
ИСХОДИ  УЧЕЊА 

Развијање самосталности у раду и размишљању, 
развијање критичког мишљења. 

ТИП НАСТАВНОГ ЧАСА Обрада 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ Фронтални, групни 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ Вербална, демонстрациона, рад на рачунару, метода 
илустрације 

НАСТАВНА СРЕДСТВА Рачунар, интернет, папир, хамер папир, фломастери 

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ Дјечија права, равноправност 

АКТИВНОСТ УЧЕНИКА Слушање, претраживање на рачунару, биљежење, писање 
и цртање, учествовање у разговору, излагање 

КОРЕЛАЦИЈА Информатика, техничко образовање, ликовно васпитање 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА: 

 
Уводни дио:  Наставник упознаје ученике о начину рада на часу.Објашњава им шта је 

мапа ума и који је њихов задатак данас. (Ваш задатак је да на папиру представите 

дјечија права у виду мапе ума, дијаграма са основним подацима и сликовним 

приказима, користећи рачунар и информације са интернета.)  Подјела ученика у 5 

хетерогених група. Подјела папира и  потребног прибора.  Вријеме предвиђено за рад 

5 мин. 

 
Главни дио: Ученици самостално претражују интернет, прикупљајучи податке о 
задатој теми. Вријеме 15 мин. Затим у групи се договарају и заједнички одлучују о 
имену групе и о садржајима које ће представити на папиру. Нагласити да, садржаје 
што  више треба шематски и сликовно представити. Вријеме за израду 15 мин. 
Затим, представници група укратко предсатвљају свју групу.Потом, заједнички слажу 
своје појединачне радове на пано, творећи заједничку мапу ума одјељења. Трајање 5 
мин. 
 
Завршни дио: На завршеном паноу, ученици заједнички  коментаришу, бирају 
најбољи групу и предлажу теме за следечи час.  Вријеме 5 мин. 



 
 

План табле 
 

Дјечија права 
 

Обиљежавање недјеље дјетета (од 6-13.октобра) 
 

 
 

 

Биљешке о часу: 
_Резултат рада је мапа ума са представљеним дјечијим правима. На овај начин смо као одјељење 

обиљежили и недјељу дјетета. _Као прилог, мапи ума, ученица Елена Каурин је, на часу написала и 
пјесмицу, посвећену нашем раду на часу одјељенске заједнице._  _________________________ 

 

 
 
 


