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Бањалука, 6. март 2020. године                                       Предметни наставник: 

                                                                                                               Жељка Ђукић 



 
  

 МОТИВАЦИЈА: 

o Значај наставне јединице: 

 У схватању поступка конструисања паралелограма ученици користе раније 

стечена знања о паралелограму (који су основни елементи паралелограма, како 

се обиљежавају тјемена, странице и углови, колики је збир унутрашњих и 

спољашњих углова, како гласи однос углова у паралелограму, врсте 

паралелограма и њихове особине)  

 Такође, у савладавању конструисања паралелограма помаже знање које су 

ученици усвојили приликом конструисања троугла 

 Повезивање подударности троугла са конструисањем паралелограма 

 Разликовање појма конструисања од појма цртања 

 У рјешавању конструктивних задатака, пролазећи кроз етапе рјешавања 

задатака ученици развијају логичко мишљење и закључивање 

o Могућности за критичко мишљење: 

 Ученици понављају градиво кроз постављање одговарајућих питања, те 

постављањем задатака за чију је израду потребно логичко мишљење и 

закључивање   

 ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ: 

o Образовни задаци: 

Ученици треба да: 

 упознају поступак конструкције паралелограма;  

 науче да образлажу етапе конструкције паралелограма. 

o Функционални задаци: 

Ученици треба да: 

 усаврше коришћење прибора за геометрију у конструкцијама; 

 развијање вјештина и способности рјешавања проблемских задатака;  

 развијање логичког, аналитичког и процедуралног (алгоритамског) мишљења; 

 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: 

 Усвајање грaдива уз кориштење електронског уџбеника 

 Записивање у свеске потребних дефиниција 

 Рјешавање задатака уз кориштењe прибора, пратећи рад наставника на 

рачунару и на табли 

o Облици рада: 

 фронтални, индувидуални 

o Методе рада: 

 Дијалошка метода, писани радови, метод демонстрације, илустрације 

o Циљ часа:  

 Упознавање поступка конструкције паралелограма и њеног образлагања 

 Развијање интересовања ученика за математику, оспособљавање ученика да 

примјењују стечена знања о паралелограму у рјешавању задатака који се 

односе на конструкцију паралелограма 

o Очекивани исходи: 

 Да ученици препознају, идентификују колико је потребно познавати елемената 

паралелограма да би се могла извести конструкција  

 Да ученици разумију, разјасне и конструишу основне елементе паралелограма 

 Да уленици развијају  хипотезе, планирају  и осмишљавaју методологију 

рјешавања проблема везаних за конструкцију паралелограма 

 Да ученици примјењују научене ставове о подударности троуглова у изради 

конструктивних задатака 

 Да ученици при рјешавању конструктивних задатака воде рачуна о 

образложењу саме конструкције 

o Начин провјере исхода: 

 Усменим провјеравањем; питања – одговори 

 Задаци – израда задатака на табли и свескама   

o Предзнање: 

 Ученици знају шта је паралелограм 

 Који је однос углова у паралелограму 

 Какав је однос дијагонала у паралелограму 

 Знају да дијагонала паралелограма дијели паралелограм на два подударна 

троугла 

 Знају да је паралелограм централно симетрична фигура, те шта је центар 

симетрије 

 Које су врсте паралелограма 

 Шта је квадрат и које су његове особине 

 Шта је правоугаоник и које су његове особине 

 Шта је ромб и које су његове особине 

 Колико је потребно елемената за конструкцију троугла 

 Колико има етапа рјешавање конструктивног задатка 



 

o Наставна средства:  

 CMPC ученички рачунари, наставнички рачунар, електронски уџбеник Klett 

PDF, електронска збирка задатака Klett, презентација у Power Point, табла, 

креда, геометријски прибор 

o Модел наставе: 

 Комбиновање e-Учење по моделу 1:1 – ДОСИТЕЈ и фронталног рада 

 ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА 

 За час наставник користи презентацију урађену у Power Point, електронски 

уџбеник и збирку задатака Klett PDF, који путем бежичне везе дијели на  

ученичке рачунаре.  

 Рачунари су спремни за употребу 

 Наставник користи задатке електронског уџбеника и збирке задатака које 

такође путем бежичне везе шаље на ученичке рачунаре.  

 АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА:  

Уводни дио часа (5 минута): 

 Наставник покреће презентацију на којој се налазе питања уз помоћ којих 

понављамо научено градиво везано за паралелограм, те наставнички рачунар 

дијели са осталим ученицима. 

Главни дио часа (35 минута): 

 Након понављања градива, наставник упознаје ученике да рјешавање 

конструктивног задатка везаног за паралелограм пролази кроз четири етапе као 

и код конструкције троугла 

 Етaпе ученици записују у свеске са слајда презентације. 

Наставник излaже ученицима следеће: 

 Ако су за конструкцију дати само основни елементи паралелограма 

(странице и углови), онда су то основне конструкције паралелограма. 

 Конструкцију паралелограма сводимо на одређивање његових тјемена, 

четири тачке, а тачке се добијају у пресјеку двије праве, праве и кружнице 

или двије кружнице. 

 За основну конструкцију паралелограма потребна су у општем случају три 

његова елемента 

 За неке врсте паралелограма, као што су правоугаоник, ромб и квадрат, број 

потребних елемената је мањи 

 За конструкцију правоугаоника довољно је да знамо два његова елемента 

(двије странице, дијагонала и страница, дијагонала и угао између 

дијагонала....) 

 За конструкцију ромба довољно је да знамо два његова елемента (страница 

и угао, страница и дијагонала........) 

 За конструкцију квадрата довољно је да знамо један његов елемент 

(страница или дијагонала) 



Затим се наставник конектује на eucionica.rs,те покреће е уџбеник Klett PDF и бира 

наставну јединицу Конструкција паралелограма. 

 Пушта видео у трајању од око три минута 

 Даље, наставник упознаје ученике да ће научити: 

 Како се конструише паралелограм ако су задати његови основни елементи. 

 Наставник, такође, упознаје ученике да ће данас пролазити кроз прве двије 

етапе (анализу и конструкцију) 

Наставник покреће електронски уџбеник са лекцијом Конструкција паралелограма, те 

кроз примјер један објашњава на који начин се може конструисати четврто тјеме 

паралелограма, користећи алате које нуди е уџбеник. 

Примјер 1 

 

 Наставник ученицима дијели листиће са примјером један, на којима су 

објашњени начини конструисања четвртог тјемена паралелограма који ће 

ученици залијепити у своје свеске.  



 Ученци затим рјешавају примјер из е збирке, коју наставник покреће на свом 

рачунару. Ученици прате упутства наставника да прате кораке које нуди е 

збирка. 

Примјер 2 

 

 

 

 

 
Опис за примјер 1 је:  

1. Ах 

2. хAу = 60º  

3. АВ = 6 cm 

4. k1(A,4 cm) 

5. k1∩Ay ={D} 

6. k2(D,6 cm) 

7. k3(B,4 cm) 

8. k2∩ k3={C} 

9.   ABCD 



 Ученици примјер 2 записују у свеске уз опис конструкције. 

 Примјер 3 

 

 

 

 

Опис примјера 3 

1. Am 

2. AB = 5 cm 

3. k1(A, 8 cm) 

4. k2(B, 5 cm) 

5. k1∩ k2={C} 

6. k3(A, 5 cm) 

7. k4(C, 5 cm) 

8.  ABCD 

 Ученици примјер 3 записују у свеске уз опис конструкције. 

Ако вријеме дозволи урадити и примјер 4. У случају да се задатак не заврши  на часу 

ученици ће га урадити за домаћу задаћу. 

Примјер 4 

 

 

 



 

 

Опис примјера 4 

1. AB = 5,5 cm 

2. k1(A, 4 cm) 

3. k2(B, 3 cm) 

4. k1∩ k2={O} 

5. Ax, (O ϵ Ax) 

6. k3(O, 4 cm) 

7. k3∩ Ax={C} 

8. By, (O ϵ By) 

9. k4(O, 3cm) 

10. k4∩ By={D} 

11.  ABCD 

 Ученици примјер 4 записују у свеске уз опис конструкције. 

Завршни дио часа (5 минута): 

 са ученицима се врши анализа часа 

 задавање домаћег задатка: Ученици добијају задаћу на наставним листићима. 

1. Конструиши паралелограм ABCD ако AB = 5,5 cm, AС = 8 cm и BD = 6 cm. 

2. Конструиши паралелограм ABCD ако AB = 6 cm, AD = 4 cm и BD = 5 cm. 

3. Конструиши ромб ABCD ако AB = 5 cm и његов угао α = 60º. 

4. Конструиши квадрат ABCD чија је дијагонала d = 6 cm.  

Прилог  

Презентација у Power Point 

 


