ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЧАСА
Редни број часа

9. и 10.

Школа и разред
Наставник
Датум одржавања
Наставна област

Саобраћај

Наставна јединица

Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава

Врста (тип) часа

Обрада

Облици рада

Фронтални

Наставне методе

Вербална, демонстрациона

Наставна средства

Уџбеник, мултимедијски пдф

Циљ

Ученици знају поделу саобраћаја; разликују предности једног
саобраћајног система у односу на други; разумеју значај
саобраћаја у савременом свету и знају да примене знање о
саобраћајним средствима.

Исходи

Ученици знају да разликују врсте саобраћајних система и да
их упореде са становишта економичности и дужине трајања
путовања.

Образовни
стандарди

/

Кључни појмови

Саобраћај, саобраћајна средства, копненни, ваздушни, водни,
железнички и космички

Литература за
наставнике

Литература за наставнике

Литература за
ученике

Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић, Техника и технологија
5 – уџбеник за пети разред основне школе, Издавачка кућа Klett,
Београд, 2018.

Корелација

Природа и друштво
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ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ
САДРЖАЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ТВИГ:
Саобраћајна
мрежа

ГАЛЕРИЈА:
Саобраћајни
објекти

ЗАДАТАК:
Подела
саобраћаја

ЗАДАТАК:
Обележи
слике

ТВИГ:
Воз маглев

ЗАДАТАК:
Обележи
слике
ЗАДАТАК:
Обележи
слике
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ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНИХ
САДРЖАЈА НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЛИНК:
НАСА
ЗАДАТАК:
Обележи
слике

ТВИГ: Прича
о сателиту
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Уводни део часа (5 минута)
Уводна активност

ПДФ

УЏБЕНИК

Објашњавам ученицима да саобраћајни систем чини сложен систем који омогућава
транспорт људи, робе и информација са једног места на друго.
Саобраћајни систем чине саобраћајна средства, саобраћајни објекти и саобраћајни
уређаји. Саобраћајна средства представљају аутомобили, аутобуси, бродови,
авиони, камиони, железничке композиције.
Саобраћајни објекти су пруге, путеви, аеродроми, луке, железничке станице.
Као уводну мотивацију, пуштам твигов филм „Саобраћајна мрежа“ (3 минута).

Главни део часа (70 минута)
Стицање нових знања (5 минута)

УЏБЕНИК

Објашњавам ученицима да се подела саобраћаја може извршити према намени:
путнички, терентни, поштански и специјални. Подела може да се изврши и према
месту где се саобраћај одвија: копнени, водени, ваздушни, космички.

ПДФ

Објашњавам ученицима поделу саобраћаја.

Показујем ученицима галерију слика: Саобраћајни објекти.

Сазнање о изворима енергије (10 минута)

4

УЏБЕНИК

Копнени саобраћај се одвија на чврстом тлу. Ту спадају друмски и железнички
саобраћај. Друмски саобраћај је најстарији саобраћај. Обавља се локалним,
магистралним, регионалним и ауто-путевима. Друмски саобраћај преноси путнике
или робу до њиховог одредишта. Недостатак је што је за веће дистанце скупљи.

ПДФ

Прелазим на објашњавање копненог саобраћаја. Најпре говорим о друмском саобраћају.

Ученици раде задатке у е-уџбенику: Подела саобраћаја и Обележи слике.

МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Развој ваздушног саобраћаја (7 минута)

УЏБЕНИК

Железнички саобраћај је исплативији него друмски. Разлог томе је јер се могу
преносити велике количине робе и велики број путника. Системи за регулисање
су задужени са функционисање овог вида саобраћаја. Локомотива је вучно возило,
док су вучена возила вагони. Највеће остварене брзине су око 600 километара на
час. На овај начин железнички саобраћај конкурише авио саобраћају.

ПДФ

Прелазим на објашњавање железничког саобраћаја.

Ученици раде задатак Обележи слике у е-уџбенику, а потом им пуштам филм
„Маглев воз“ (3 минута).

Развој железничког саобраћаја (5 минута)

УЏБЕНИК

Што се тиче водног саобраћаја он се одвија на морима, океанима, каналима,
језерима и рекама. За превоз путника користе се бродови, трајекти, танкери,
глисери и крузери. Овај вид саобраћаја је најисплативији. Једини ми је недостатак
што је спор. Чак се 80% светске трговине одвија воденим путевима. Веома важну
улогу у воденом саобраћају имају луке. Ту се укрцавају и искрцавају роба и путници,
бродови се снабдевају нафтом.

ПДФ

Причам ученицима о водном саобраћају.

Ученици раде задатке у е-уџбенику: Обележи слике.

Развој друмског саобраћаја (8 минута)

УЏБЕНИК

Ваздушним саобраћајем се такође превозе роба и путници. То је најбржи и
најскупљи вид превоза. Првобитно се развио за потребе војне индустрије.
Ту спадају авиони, хеликоптери, канадери. Аеродроми имају веома важну
улогу код овог вида саобраћаја као и контрола лета.

ПДФ

Причам ученицима о ваздушном саобраћају.

Ученици раде задатке у е-уџбенику: Обележи слике.
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Космички саобраћај (10 минута)

УЏБЕНИК

Космички саобраћај се развио у скорије време. Има улогу изучавања космоса.
Први астронаути су били Нил Армстронг и Јуриј Гагарин.

ПДФ

На крају помињем и космички саобраћај.

Покрећем веб-страну са линка: НАСА и пуштам твигов филм „Прича о сателиту“
(3 минута).

УЏБЕНИК

Игра меморије (15 минута)
Ученици играјући игру меморије са сличицама друмског саобраћаја уче о
саобраћајним средствима.

УЏБЕНИК

Разврставање саобраћајних средстава (10 минута)
Делим ученицима материјал везан за другу активност. Потребно је да ученици
класификују саобраћајна средства према врсти којој припадају. Ученицима делим
шаблон на коме је потребно да поставе одговарајућа саобраћајна средства.
На пример на једном листу је потребно да поставе саобраћајна средства
воденог саобраћаја.

Завршни део часа (10 минута)
Називи могућих активности (10 минута)

УЏБЕНИК

У циљу понављања лекције постављам следећа питања ученицима:
– Која су саобраћајна средства друсмког, железничког, водног и ваздушног
саобраћаја?
– Како се дели копнени саобраћај?
– Које су предности воденог саобраћаја у односу на копнени?
– Које су предности друмског саобраћаја у односу на друге врсте саобраћаја?
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МОГУЋИ ТОК ЧАСА

Изглед табле

Начин праћења ученичких постигнућа:

(Само)евалуација часа
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Прилози

Игра меморије
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Игра меморије
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Разврставање саобраћајних средстава
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Разврставање саобраћајних средстава
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