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Категорија: Пројектна настава

Разред: Други

Тема: Кад порастем, бићу

Циљ: Стицање знања о различитим 

занимањима људи, подстицање ученика на 

истраживачко учење и креативност; развијање 

вештина комуникације, способности за 

изражавање свог мишљења, тимски рад и 

самовредновање.



Задаци:
- Усвајање знања о различитим занимањима људи, 

- Развијање свести о важности обављања различитих послова и вредности 

сваког посла;

- Подстицање ученика на размишљање о будућем занимању,

- Развијање информационе и дигиталне писмености ученика коришћењем 

различитих извора информација: књига, часописа, текстова на интернету...,

- Подстицање ученика на литерарно, ликовно и драмско стваралаштвo,

- Развијање међупредметних компетенција ученика кроз 

интердисциплинарно повезивање садржаја више наставних предмета,

- Оспособљавање ученика за истраживачко и самостално учење и рад у 

групи, развијање сарадничког односа и вештина комуникације код ученика, 

- Оспособљавање ученика да јасно изражавају своја размишљања и 

запажања о активностима у пројекту, 

- Развијање културе изражавања кроз јавни наступ, стицање вештина 

презентације и презентовање одељењског пројекта ученицима других 

одељења другог разреда и родитељима.



Методе рада: пројекат метода, интегрисано учење, истраживачко 

учење, проблемско учење, сарадничко учење, усмено излагање, 

читање и рад на тексту, разговор, писање, интервју са 

родитељима, демонстрација, учење уз помоћ рачунара, метода 

практичних радова, илустрација, уметничко стварање, играње 

улога, квиз метода, излагање радова, играње игре, евалуација

Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у групи, рад у пару

Наставна средства/ресурси: уџбеници, књиге, рачунар, интернет, 

панои, литерарни и ликовни радови, квиз питања, пројектор, 

сценарио за јавни час, презентација за угледни час, видео 

материјал (интервјуи и филм), костими и реквизити за јавни час



Приказ сценарија:

Почетак пројекта

Током разговора о наставној теми Човек ствара и најави наставне 

јединице Људи раде и стварају ученици су показали велико 

интересовање за разговор о занимањима својих родитеља, као и о 

занимањима којима би волели да се баве кад одрасту.

Како су предвиђена два часа за обраду наставне јединице Људи раде и

стварају, учитељица је предложила ученицима да ову тему обраде кроз 

пројекат и кроз садржај више наставних предмета.

Идеја је прихваћена, у реализацију пројекта укључила се библиотекарка и 

договорено је да се ток и продукти пројекта названог Кад порастем, 

бићу... представе у дигиталној форми као део одељењског дигиталног 

часописа „Чаролије враголије“. 

Учитељица, библиотекарка и ученици су заједно одредили циљ и исходе, 

договорили су начин рада, направили план активности и поделили 

задатке. 



Приказ сценарија:

Даљи ток пројекта

Пројекат је реализован током новембра и децембра 2019. и јануара 2020.

Тематско, интердисциплинарно, планирање је обухватило часове више 

наставних предмета. 

Ученици су задатке израђивали на часовима ослањајући су на постојећа и 

новостечена знања. Такође, проналазили су изворе додатних информација 

и решавали постављене задатаке кроз самостални рад и уз помоћ 

учитеља, библиотекара и родитеља. 

Пројекат је представљен у дигиталној форми на веб страни 

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite. 

Ток и продукти пројекта су представљени и током два јавн часа – једног 

за ученике и другог за родитеље.

Ученици, учитељица, библиотекарка и родитељи су вредновали 

активности пројекта и оценили пројекат веома успешним.

.

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite


Продукти пројекта:

1. Интервјуи са родитељима

2. Литерарни радови

3. Ликовни радови

4. Мапе ума

5. Квиз питања и задаци из математике

6. Сценарио за угледни час

7. Филм „Три даме“

8. Веб презентација пројекта на страни

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite


Активности ученика –Часописи и занимања



Активности ученика - Интервју са родитељима



Активности ученика - Интервју са родитељима



Ученици су разговарали са наставницом и библиотекарком о томе да ли је 

сваки посао важан и како треба бирати посао и писали су и на те теме.

Сваки посао је важан на свој начин - без зубара зуби не би били бели, 

а без мајстора ништа не би било поправљено.

Важно је радити, јер тада постајемо паметни.

Кад људи не раде, они су несрећни.

Сваки посао је важан и сви су корисни јер помажу да нам живот буде 

лакши.

Најважније је да радимо посао који волимо јер смо онда срећни.

Много је лакше живети ако радиш, него ако не радиш.

Без комичара и вицева свет би био тужан.

Лекари лече тело, а музичари душу.

Активности ученика – Литерарни радови



Активности ученика – Ликовни радови

Цртање на тему Кад порастем, бићу



Активности ученика – Ликовни радови

Цртање на тему Кад порастем, бићу



Активности ученика – Мапе ума



Активности ученика – Забавна математика 



Активности ученика – Часови са ученицима VII1



Активности ученика – Часови са ученицима VII1



Активности ученика – Филм „Три даме“ 



Активности ученика – Угледни час 



Угледни час 

Салон лепоте



Угледни час  

Фабрика аутомобила 



Угледни час 

Мађионичар



Угледни час

Фолклор 



Угледни час

Тренер и спортисти 



.

Веб презентација пројекта

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/media

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/media


.

Веб презентација пројекта

Страна за квиз



Веб презентација пројекта

Угледни час


