ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА
Редни број часа
Школа и разред
Наставник
Датум одржавања
Наставна област

3. Планета Земља

Наставна јединица

Облик Земље

Врста (тип) часа

обрада

Облици рада

фронтални, индивидуални, рад на тексту

Наставне методе

монолошко- дијалошка, илустративно- демонстративна

Наставна средства

слике, карта света, глобус, нема карта

Циљ

•С
 тицање знања о облику, величини Земље и начинима њеног
приказивања,
•О
 способљавање ученика за самостално коришћење географске и
неме карте

Исходи

Ученик ће:
• моћи да објасне ког је облика Земља;
• имонавеће Земљине омотаче и знаће да наведе разлике;
•п
 равилно именовати и показати континенте и океана на карти
света или глобусу;
• моћи исправно да уцрта континенте и океане у немој карти;

Образовни стандарди

1.1.1; 1.1.2; 2.1.2; 2.1.3; 3.1.1.

Активности
наставника

осмишљава ток часа, поставља питања, записује на табли, објашњава
нејасно, дискутује са ученицима, објашњава кључне појмове, подстиче
ученике на активно учешће.

Активности ученика

слушају, записују, повезују, закључују, цртају, раде задатке.

Међупредметне
компетенције

ученици су у стању да користе, опишу и објасне математичке појмове;

Кључни појмови

елипсоид, геоид, екватор, глобус, континенти, океани.

Литература за
наставнике

• В. Ковачевић, С. Топаловић, Географија – уџбеник за 5. разред основне
школе, Београд, Издавачка кућа Klett
• Географија – приручник за 5. разред основне школе, Београд,
Издавачка кућа Klett

Литература за
ученике

В. Ковачевић, С. Топаловић, Географија – уџбеник за 5. разред основне
школе, Београд, Издавачка кућа Klett

Корелација

математика, историја
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ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ
САДРЖАЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. ЗАДАТАК:

2

3. ЗАДАТАК:

4. ЗАДАТАК:

2. ЗАДАТАК:

5. ЗАДАТАК:
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Уводни део часа (10 минута)
Активност наставника
– наставник истиче циљеве и задатке часа,
– евидентира час и одсутне ученике,
– проверава да ли су ученици урадили домаћи задатадак,
– задаје задатак ученицима да посматрају глобус и да покушају да објасне ког је облика
планета Земља,
– дискутује са ученицима о датим одговорима,
– указује на тачан одговор, а затим похваљује ученике који су донели исправан закључак.

Главни део часа (25 минута)
Активност наставника

4

УЏБЕНИК

1. задатак: Н
 акон објашњења разлике између геометријких тела, ученици раде
задатак из уџбеника на страни број 23.
2. задатак: Н
 акон именовања Земљиних омотача, ученици раде задатак на 24. страни,
3.-4. задатак: Ученици самостално уз помоћ карте света уписују називе континената
и океана у нему карту на страни број 25., а одмах након тога, на основу
приложене табеле, на истој страни износе закључке који је највећи и
најмањи континент по површини.

ПДФ

– објашњава раније схватање о облику Земље и издваја најзанимљивија мишљења
(Земља је равна плоча коју на леђима носе слонови);
– наводи активности које су доказале да је Земља лоптастог облика
(Магеланов пут око света);
– црта на табли круг, елипсоид и геоид, а затим ученици објашњавају визуелну разлика
између нацртаних тела (1. задатак);
– истиче да се на површини Земље јављају облици различите висине (низије и планине)
и да из тог разлог Земља нема равну површину као елипсоид, већ да се такво тело
назива геоид;
– износи чињенице о величини Земље (обим и пречник);
– именује земљине омотаче (2. задатак);
– истиче однос између водене и копнене површине, а затим на карти показује распоред
океана и континената (3.-4. задатак).

1. ЗАДАТАК: лопта, елипсоид, геоид (Ученици уочавају разлике између лопте,
елипсоида и геоида)
2. ЗАДАТАК: литосфера, хидросфера, атмосфера
3. ЗАДАТАК:
4. ЗАДАТАК: Азија, Аустралија
Ученици проверавају решења задатака 1–4 у е-уџбенику.

МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Завршни део часа (5 минута)
Активности наставника
– у циљу понављања наставне јединице, наставник задаје задатак ученицима да
одговоре на питања на страни број 26. у уџбенику.
– уколико користе ПДФ обогаћени уџбеник онда раде задатак број 5.
– записује активност ученика у педагошку свеску,
– задаје ученицима домаћи задатак
– даје упутства за његову израду.

Домаћи задатак
– Израда модела Земље (глобус)

Изглед табле
Облик Земље
•

1519.-1522. Магеланова експедиција (доказ да је Земља округла)

•

Облик Земље је геоид

•

Полупречник Земље износи 6.370 km, а обим 40.000 km.

лопта

елипса

•

Глобус- умањени модел Земље

•

Омотачи Земље:
Литосфера- стеновити омотач
Атмосфера - ваздушни омотач
Хидросфера - водени омотач
Биосфера - биљни и животи

•

геоид

географски омотачи

Површина Земље је 510 милиона km²,
(70%) прекрива море
30% чини копно.
1. Тихи океан,
2. Атлантски океан,
3. Индијски океан,
4. Јужни океан,
5. Северни ледени океан.
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Начин праћења ученичких постигнућа

(Само)евалуација часа
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