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ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ У ПРВОМ РАЗРЕДУ  

 

Наставни програми за први разред имају за задатак реализацију следећих циљева: 
- Адаптација ученика/ученице у новој школској средини. 
- Утврђивање потенцијала, али и афинитета сваког детета. 
- Усвајање неопходних почетних нивоа знања, вештина и способности у свим наставним предметима. 
- Подстицање радозналости. 
- Подстицање критичког и логичког мишљења. 
- Подстицање учења кроз игру. 
- Подстицање сампоуздања. 
- Подстицање интеракције и сарадње с другима. 
- Грађење личног идентитета и интегритета – поштовање самог себе и властитих специфика. 
- Свесност о припадности заједници и поштовање разлика. 

 
 
 
 

Наставни план и фонд часова 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ 
НЕДЕЉНО 

НАСТАВНИ ЧАСОВИ 
ГОДИШЊЕ 

Матерњи језик 4 144 

Математика 4 144 

Свет око нас 2 72 

Уметност 3 108 

Физичко и здравствено 
образовање 

3 108 

Енглески језик 2 72 

Укупно 18 648 
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ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ, ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ И СТРАТЕГИЈЕ / ТЕХНИКЕ УЧЕЊА И ПОУЧАВАЊА И РЕЗУЛТАТИ УЧЕЊА  

 
Структура сваког програмског подручја/теме/области састоји се од три елемента: 

− појединачни циљеви који треба да се постигну; 
− наведене су предлог-активности и стратегије/технике учења (као могуће алтернативе, а наставници могу да користе и друге 

одговарајуће активности, технике/игре, у зависности од циља и контекста). Оне су таксативно наведене за сваки појединачни 
циљ. 

− за сваки појединачни циљ наведени су и резултати учења које ученик/ученица треба да постигне. Резултати учења су јасне изјаве 
о томе шта се очекује од ученика, односно која знања ће стећи и које вештине и ставове ће развити. Резултати учења треба да 
упућују на мерљивост. Из сваког појединачног циља може да произађе и неколико резултата учења. 

Кроз резултате учења сваком ученику треба да буде јасно шта се очекује од њега. 
 

Напомена: 
Програмска подручја појављују се у наставним програмима: Матерњи језик (македонски, албански, турски, српски језик), Енглески језик 
и Математика. 
Програмске теме појављују се у наставним програмима: Свет око нас, Физичко и здравствено образовање. 
Програмске области појављују се у наставном програму Уметност. 

 
Програмска подручја/теме/области у сваком од наставних програма кодирани су према одређеној методологији: 

 

Симбол за програмско подручје Симбол за разред Редни број појединачног циља Редни број излазног резултата 

Почетна слова назива програмског 
подручја/области/теме 

 

Римски број за разред Велико штампано слово 
ћириличног писма/ 

латиничног писма за албански 
и турски језик 

Редни број за излазни резултат 
са арапским бројем 

Комуникација и језик 
КЈ 

први разред 
I 

 
А 

 
1 
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ОПИС НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА У ПРВОМ РАЗРЕДУ  

МАТЕРЊИ ЈЕЗИК  (МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ/СРПСКИ ЈЕЗИК) 

 
Новим наставним програмом предвиђа се смањење броја програмских подручја на укупно четири.  

КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК 54 часа 

ЛИТЕРАТУРА 35 часова 

МЕДИЈСКА КУЛТУРА 20 часова 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ 35 часова 

 

Циљна усмереност са датим резултатима учења 

Наставници могу да планирају реализацију циљева помоћу разних извора, активности и стратегија, користећи своју креативност 

и у зависности од контекста. Мерљивост постигнућа код ученика је знатно једноставнија, захваљујући дефинисаним резултатима који 

произлазе из циљева, у складу са Блумовом таксономијом. Предвиђено је да у програмима за наредне разреде дође до понављања 

програмских подручја уз одговарајуће продубљивање циљева, чиме ће се обезбедити сукцесивност и спиралност. 

 

Препознавање малих, заједно са великим штампаним словима из одговарајућих писама (македонског, албанског, турског, српског)  

У новом наставном програму предлаже се препознавање великих и малих штампаних слова. Овај наш став заснивамо на 

чињеници да ће се појам о малом и великом у првом разреду усвајати и у програмским подручјима и темама наставних предмета 

Математика и Свет око нас и то кроз посматрање предмета из њиховог окружења и именовање њихових карактеристика, при чему ће 

дете практично разумети појам велико и мало и разликовати ту особину предмета. По нашем мишљењу, овакво практично сазнавање 

концепта малог и великог у потпуности омогућава ученику да поред великих штампаних слова (у одређеним језицима) може визуелно 



7 

 

да препозна и мала штампана слова. Притом смо свесни како разлике у писању великих и малих слова у датим језицима нису исте (у 

македонском језику од 31 слова азбуке, само 3 се разликују у писању, у албанском језику од 36 слова, 22 се разликују у писању, у турском 

језику од 29 слова азбуке, 14 се разликују у писању, а у српском језику од 30 слова, само 5 се разликују у писању), премда те разлике не 

ометају препознавање великих и малих штампаних слова на дотичним језицима и писмима у првом разреду, већ напротив, детету 

омогућавају да стиче појмове у потпуности. 

 

Практиковање глобалног читања 

Потреба глобалног читања намеће се услед већег броја могућих фактора: савремена средства комуникације, средина у којој дете 

расте, боравак у предшколским установама, присуство старијег брата или сестре – ученика и сл. 

Описмењавање глобалним методом не узима слово као полазну основу у изучавању почетне писмености, већ језичку целину – 

реч. Притом се одбацује свака анализа и синтеза, будући да се не сматрају потребним. Овај начин читања, барем на почетку, увелике је 

олакшан јер се врши препознавањем речи, поткрепљено и повезано са конкретним дидактичким материјалом (предмет, модел, слика, 

цртеж...). На тај начин, ученици уче да идентификују, односно препознају реч пре него што упознају њене елементе, односно слова од 

којих је састављена. Ово учење је резултат препознавања целих речи (глобално) са којима се дете често среће. Од неколико речи 

научених на овај начин могу да се састављају и читају реченице и кратки текстови на исти начин као што се речи и реченице састављају 

од само неколико научених слова. 

 

Разне припремне активности за писање 

У настави из Матерњег језика у првом разреду предвиђене су вежбе за припрему за писање, зато што ће се, кроз систем 

графичких и мануелних вежби сложених по тежини, рука детета постепено оспособљавати за извођење координисаних покрета и 

руковање прибором за писање, чиме ће се створити предуслови за лакше увођење деце у технику писања. Наставна пракса показује да 

је писање тежа вештина од читања и да деца долазе у школу са руком недовољно извежбаном за руковање прибором за писање. Ово 

произлази из сложености писања и савременог начина живота (постаје чак и веома сложенији процес од процеса читања) и наводи на 
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закључак да припреми за писање треба приступити крајње озбиљно. Пракса одвојеног писања елементарних линија од којих су 

састављена слова (праве, косе, полукружне... линије) не одговара природи деце овог узраста. Савремени педагози (методичари) 

предлажу да се вежбе овог типа замене са доцртавањем цртежа у којима су компоноване те линије и разне друге мануелне креативне 

активности. Овом праксом, како показују и искуства, деца се на природан начин припремају за писање, будући да су ове вежбе 

интересантније и лакше. Што је још значајније, оне су осмишљене зато што су повезане са свакодневним животом, за разлику од вежби 

за писање елемената слова које су апстрактне и беживотне, не изазивају интерес код деце, гуше њихову жељу за стварањем и брзо 

умарају ученике. Не смемо заборавити да деца овог узраста тешко преписују са табле, не успевају да оставе растојање или да се задрже 

на једној линији. Осим тога, као што треба да се планира подршка ученицима са посебним образовним потребама, важно је напоменути 

да деца која већ пишу/читају могу да добију и додатне активности, у складу са њиховим могућностима. 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 
Усаглашеност са светским трендовима и Заједничким европским референтним оквиром за језике1 
 

Светски трендови у изучавању страних језика темеље се на најновијим педагошко-дидактичким начелима: 

- Ученицима је потребно физичко и емоционално окружење у којем ће се осећати безбедни, срећни, поштовани и охрабривани; ово 
је нарочито важно у првом образовном циклусу, у којем се гради став према школи и учењу. 

- У настави страних језика у почетним разредима доминира игра као природно окружење за учење и треба да постоји баланс 
активности осмишљених и вођених како са стране наставника, тако и са стране ученика; активности које води наставник, као што су 
игре, приче, песме и рецитације, креативне, уметничке и стваралачке активности, ученику нуде природно језичко окружење, а 
интеракција подстиче развој језичких вештина. 

- У природи деце су знатижеља и способност да уче кроз игру, а те њихове карактеристике представљају основу за планирање и 
реализовање наставе. У настави страног језика у почетним разредима наставник треба да подстиче њихову мотивисаност, између 

                                                                 

1 За детаље, види https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/CEFR%20in%20Macedonian.pdf, https://www.coe.int/en/web/portfolio или  
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/? 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/CEFR%20in%20Macedonian.pdf
https://www.coe.int/en/web/portfolio
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/
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осталог и кроз интересантне активности у којима су представљене културе земаља из енглеског говорног подручја, а нарочито живот 
деце њиховог узраста. Ученици су изложени оригиналном говору, при чему се кроз реалне ситуације подстичу мотивисаност за 
учење енглеског језика и поштовање култура земаља у којима се тај језик говори. 

 
Заједнички европски оквир обезбеђује основу за дефинисање наставних циљева, садржаја, студијских програма, испита, 

уџбеника итд. из области изучавања језика, која уједно дефинише и очекивана постигнућа ученика, односно каква знања треба да се 
стекну, које  вештине треба да  се развијају, као и грађење одређених ставова, што ће им омогућити да успешно комуницирају на једном 
језику. Он се темељи на истим основама на којима је постављен и овај наставни програм: плурилингвизам и мултикултурализам; 
вредновање културне и језичке разноликости; свеобухватност и транспарентност, мобилност учесника; флексибилност, отвореност и 
динамичност; аутономија и самосвест о доживотном карактеру учења језика. Кроз фокусираност ка мултикултурном и интеркултурном 
образовању, настава из енглеског језика подстиче стицање знања и развијање вештина, али и грађење одређених ставова. Све то 
ученицима обезбеђује разноликост искустава и помаже при изградњи индивидуалног и колективног културног идентитета. 

У практичном смислу, европски оквир помаже да се реализује међународна стандардизованост резултата учења, што 
представља кључну новину у овом наставном програму, односно шта ученици знају, разумеју, умеју да кажу и ураде и какве ставове су 
развили према говорницима енглеског језика и њиховим културама на крају једног наставног циклуса. 

Оквир је подељен на 6 нивоа: А1 - Припремни ниво (Breakthrough); А2 - Основни ниво (Waystage), Б1 - Прелазни ниво (Threshold), 
Б2 - Самостални ниво (Vantage), Ц1 - Напредни ниво (Effective Operational Proficiency) и Ц2 - Врхунски ниво (Mastery). Наставни програм 
за први разред је у оквирима нивоа А1 (Припремни ниво). Ово је најнижи ниво у којем ученици стичу знања, развијају вештине, граде 
ставове и самопоуздање за једноставну интеракцију, постављање и одговарање на једноставна питања о себи, људима које познају и 
предметима са којима се срећу, дају и реагују на једноставне изјаве о себи и својој непосредној околини на ограничене теме, у складу 
са развојним карактеристикама детета. 
 
 
Усаглашеност са структуром Општег наставног програма за први разред 
 

Овај програм ће бити реализован са 2 часа седмично, односно 72 часа годишње. Предвиђена су четири програмска подручја: 

- Лексичке јединице 

- Правилно разумевање и употреба језика 

- Вештине 

- Културна свест и компетенције 
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За свако програмско подручје дати су појединачни циљеви, предлог-активности и стратегије/технике учења и поучавања, као и 
резултати учења, у зависности од постављености самих циљева, али и самог контекста. Као саставни део наставног програма из 
енглеског језика за први разред биће израђен и Приручник у којем ће бити наведена предлог-тематска подручја, лексичке 
јединице/речи и опис могућих активности за реализацију садржаја из овог предмета. Дате предлог-речи/лексичке јединице треба 
обавезно да се усвоје, а истовремено се наставнику даје могућност да их прошири, у зависности од нивоа предзнања и знања ученика 
и разреда у целини. На тај начин добија се усаглашеност усвајања речи/лексичких јединица на нивоу Р. Македоније. 

 
Пажљиво планирање програма за следеће разреде обезбеђује утврђивање, понављање и надовезивање програмских подручја 

са одговарајућим продубљивањем циљева, чиме се обезбеђују сукцесивност и спиралност. Приликом планирања наставе, наставник се 
води начелом интеграције већег броја циљева из једног или више програмских подручја, посебно кроз комбиновање подручја Лексичке 
јединице и Правилно разумевање и употреба језика са циљевима из подручја Вештине и Културна свест и компетенције. Тиме ће се 
омогућити реализација жељене интеграције форме и функције, што ће обезбедити трајна, применљива знања, развијање вештина и 
грађење одређених ставова. 

 
 
 

МАТЕМАТИКА  

 
Наставни програм из Математике у првом разреду је циљно усмерен, што подразумева јасно дефинисане циљеве и  конкретне 

излазе који треба да се реализују у одређеном периоду (без стриктних временских рокова, поштујући различитости код деце). Исто тако, 
значајно је нагласити да су дате и предлог-активности за реализацију циљева, што ће наставнику омогућити да, поред примера, својом 
креативношћу изврши и њихово надопуњавање. 
 

Скраћена је укупна оптерећеност деце из свих наставних предмета у првом разреду, па је тако настава Математике заступљена 
са 4 часа седмично. Нови предлог-наставни програм из Математике интегрише програмска подручја (теме) и то у:  
 
Програмско подручје: Математика око нас (МОН) 
Програмско подручје: Бројеви (Б) 
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Програмско подручје: Мерење и рад са подацима (МРП) 
 

У новом предлог-наставном програму из математике предвиђено је да ученици изучавају бројеве најмање до 10 и да се оспособе 
да броје најмање до 20. Поред тога, предвиђено је и да се ученици упознају са појмом броја, кроз конкретне дидактичке материјале 
(скупове) и да повезују количину предмета са одговарајућом цифром, чиме ће спознати бројеве као квантитативно својство предмета, 
али ће се увести и у почетно разумевање операција сабирања и одузимања. У предлог-наставном програму из математике предвиђено 
је да се ученик/ученица оспособи и за решавање једноставних проблемских ситуација из свакодневног живота и да се подстиче на 
логичко и креативно размишљање. Ученици овог узраста нису довољно оспособљени за писање у ограниченом простору, нарочито у 
првом полугодишту школске године, због чега су и предвиђене предлог-активности за развој графомоторике, као и стављање ИК 
технологије у функцију наставног предмета са доступним васпитно-образовним софтверима. 
 
 
 

СВЕТ ОКО НАС  

 
У новом предлог-наставном програму подручје природних и друштвених наука у првом образовном циклусу (први, други и трећи 

разред) уједињују се у један наставни предмет, који ће бити назван Свет око нас. На тај начин, обезбеђује се интеграција природних и 
друштвених наука кроз програмске теме које одговарају свакодневном животу детета, омогућују му да развија свој потенцијал и да се 
боље сналази у реалном животу. Заправо, објективна реалност се проучава са различитих аспеката природних и друштвених наука 
(биологија, географија, физика, хемија, историја...), при чему се настоји да се обезбеди схватање њихове повезаности у потпуном 
поимању света око нас (феноменолошки оријентисана интеграција). Потпуност поимања света у целини односи се не само на 
интелектуално сазнање (стицање знања), већ и на грађење вредносних ставова и оспособљавање за активност. У прилог овом предлогу 
су специфичне развојне карактеристике деце до 10 година старости (која су на нивоу конкретног мишљења, стварност која их окружује 
доживљавају као јединствену целину, због чега је и природно да се користи такав концепт при њеном сазнавању). 
 

Предложени наставни програм је циљно усмерен. Да бисмо обезбедили развој ученика/ученице у контексту живота, поставили 
смо циљеве, предложили неке активности и предвидели излазне резултате који ученику/ученици омогућују стицање непосредних и 
различитих животних искустава. Циљеви су усаглашени са Блумовом таксономијом и омогућују развој когнитивне, афективне и 
психомоторичке сфере. Отуда је акцент у програму, поред сазнавања непосредне околине, стављен и на подстицање и развој 
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социоемоционалних, моралних, културних и интеркултурних, когнитивних, језичких и моторичких способности и вештина. Програм 
омогућава флексибилну реализацију циљева, односно, наставнику дозвољава да прави избор циљева које ће реализовати у складу са 
наставном ситуацијом и способностима ученика из разреда. 
 

Концепт почива на неколико принципа: холистички принцип, принцип интеграције, принцип демократичности и отворености, 
принцип саморазвоја, принцип припадности властитој култури и традицији и поштовања различитих од себе, принцип актуелности итд. 
Инсистирање на холистичком принципу подразумева поштовање различитих стилова учења, односно обезбеђивање могућности да се 
ученици мотивишу на разне начине и доживе садржаје кроз различите аспекте своје личности. Отуда је и приступ реализацији 
програмских тема интегрисан, обухвата већи број аспеката, уз честу интеграцију сличних циљева из различитих наставних предмета. 
 

Игру у процесу учења нудимо као метод учења којим ће ученици стицати елементарна сазнања о свету који их окружује и 
практичне вештине неопходне за квалитетан живот. Циљ учења је сам процес учења, при чему циљеви не ограничавају децу на правилне 
и неправилне одговоре, већ подстичу дечје симболичке и логичко-мисаоне стратегије размишљања и изражавања, као и буђење маште, 
што је у самој природи деце овог узраста. У том правцу, понуђене активности у највећем броју стимулишу учење кроз решавање 
једноставних проблемских ситуација. Притом је свакако потребно креирати и средину која ће подстицати знатижељу ученика и бити 
усаглашена са њиховим психофизичким и емотивним потребама. Суштина холистичког приступа је, заправо, у односу наставника са 
ученицима и атмосфери коју ствара у групи (поштовање, самопоштовање, доживљавање радости, сарадња, емпатија и сл.). 
 
 
 

УМЕТНОСТ  

 
Нови предлог-концепт базира се на примени интегрисаног приступа у реализацији предмета из уметничког подручја, па се зато 

и предмети Ликовно и Музичко образовање уједињују у један предмет - Уметност. Будући да прве три године основног васпитања и 
образовања посматрамо као један развојни циклус, неки од циљева, садржаја или активности су додатно прецизирани, редефинисани 
и прилагођени. 
 

Наставни програм из предмета Уметност подељен је на три програмске области: Визуелне уметности, Музика и сценске игре и 
Креативне радионице. Овако широко дефинисане уметничке области омогућавају широк спектар садржаја, као и бројне активности, 
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што самом наставнику нуди далеко већу креативну слободу у настави. Прве две програмске области (Визуелне уметности, Музика и 
сценске игре) ће се реализовати до трећег разреда, након чега ће се раздвојити на посебне предмете: Ликовно васпитање и образовање 
и Музичко васпитање и образовање, док ће последња програмска област, Креативне радионице, у следећа два разреда (другом и 
трећем) бити променљива, тј. биће понуђени различити модули помоћу којих ће наставник бити у могућности да прилагоди, 
индивидуализује и креативно организује наставу из предмета Уметност. Тако ће, на пример, трећа програмска област у другом и трећем 
разреду нудити циљеве, активности и садржаје о модерним плесовима, филму, ИТ и уметности, фотографији, занатима, ручним 
радовима..., чиме ће и наставници и ученици моћи да „се играју“ у складу са личним интересима и преференцијама. Ова трећа област, 
Креативне радионице, представља одличну могућност за интеграцију самог предмета са осталим предметима, али и могућност за 
сензибилизацију деце овог узраста да схвате како уметност није нешто апстрактно, нешто што се догађа само у школи, већ да су се њоме 
бавили и наши преци и да је она свуда око нас - све што нас окружује може да представља изазов за уметничку експресију. 
 

Предложени наставни програм је циљно усмерен. Да бисмо обезбедили развој ученика/ученице у контексту живота, поставили 
смо циљеве, предложили активности и предвидели излазне резултате који ученику/ученици омогућују стицање непосредних и 
различитих животних искустава. Циљеви су усаглашени са Блумовом таксономијом и омогућују развој когнитивне, афективне и 
психомоторичке сфере. Исто као и  целокупни реформски концепт, тако и овај програм из Уметности наглашава проблемско учење, 
принцип интеграције, сукцесивности и спиралности. 
 

Наставник има слободу избора циљева за сваки час. Они нису постављени по редоследу и наставник не мора по редоследу ни 
да их реализује. Наставнику то омогућава да креативно комбинује наставне циљеве и да има проблемски приступ ка њиховој 
реализацији. У исто време, таква слобода ће помоћи у интеграцији како у оквирима самих циљева предмета, тако и у међупредметној 
интеграцији. Поред тога, сваки наставни програм за следећи разред поштује принцип сукцесивности, односно узастопност нивоа и 
садржаја које ученици треба да стекну. Сачуван је и принцип спиралности, као један од важнијих дидактичких приступа. Стога, може се 
приметити како се одређени циљеви понављају у сваком разреду (на пример, ликовни елементи, ликовни принципи, музички елементи 
и сл.) и одговарајуће се продубљују. Наставник треба да обрати нарочиту пажњу на њих и да их обради на одговарајући начин. 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Код израде предлог-наставног програма за први разред у обзир су узете све развојне карактеристике деце тог узраста (анатомско-

физиолошке, физички раст и развој, сазревање и развојна функција појединих органа и ткива, емоционални и когнитивни развој детета, 
специфике кретања у овом старосном периоду и специфике моторних способности). 

Избор циљева, предлог-активности, као и резултата учења компатибилан је са развојним карактеристикама деце тог узраста 
(учење природних облика кретања, прилагођени природни облици кретања и једноставне моторичке покретне структуре из атлетске и 
гимнастичке азбуке, игре са лоптом и ритмика и ритам и плес). Новим предлог-наставним програмом прeдвиђен је и развој компонената 
из здравственог фитнеса (ниво моторичких способности, нутритивни и постурални статус) и примена стандардизоване батерије тестова 
којом ће се пратити здравствени фитнес код деце (стицање здравствених бенефита и навика и позитиван утицај на физички развој), као 
и предвиђени циљеви који ће допринети њиховом психосоцијалном развоју. Избор циљева, предлог-активности и резултата учења 
спроведен је након детаљне анализе великог броја курикулума за предмет Физичко и здравствено образовање из више развијених 
земаља света, а нарочито из околних земаља. 

Резултати великог броја студија које упоређују антропометријске карактеристике, моторичке способности и моторичко умеће 
деце из наше земље са децом из других земаља показују да деца из наше земље имају знатно ниже резултате у погледу моторичких 
способности и моторних вештина. Исто тако, константован је и неадекватан развој у погледу антропометријских карактеристика, кроз 
доминацију масе тела и поткожног масног ткива. Ово стање прекомерно повећане телесне масе, које је пропраћено дисбалансом у 
мишићној снази, доводи до деформитета кичменог стуба чија појава је драстично повећана последњих година. 

Регистровање и праћење моторног развоја деце применом стандардизованих батерија тестова је саставни део праћења укупног 
развоја деце у великом броју земаља. 
 
Генерални циљеви, предвиђени да се реализују праћењем антрополошког развоја деце, су: 

- Добијање информација којима ће се утврдити да ли дете заостаје у односу на неке антропометријске (морфолошке) 
карактеристике. 

- Добијање информација којима ће се проценити моторички статус детета, тако што ће се урадити потпун увид у развој моторичких 
способности, односно, које моторичке способности су развијене на вишем, а које на нижем нивоу. 

- Добијање информација којима ће се утврдити да ли дете заостаје у погледу моторног умећа, односно, које моторне вештине се 
манифестују на потребном нивоу за дати узраст, а које треба додатно да се развијају. 

- Добијање информација о ефектима наставног плана и програма из предмета Физичко и здравствено образовање. 
- Родитељ добија потпуну слику о антрополошком статусу свог детета. 
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ИНТЕРКУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА У НОВИМ НАСТАВНИМ  ПРОГРАМИМА  

 
У новим наставним програмима за први разред посебан фокус и акцент је стављен на јачање интеркултурне димензије и  

вредности, као основе за промоцију филозофије и етоса интеркултурног образовања. 
Интеркултурни елементи суптилно су уграђени кроз интервенције у разним категоријама развојних циљева, али и у погледу 

очекиваних излаза, узимајући наравно у обзир узраст и развојне стандарде и очекивања, предвиђене за ученике раног школског узраста. 
Интеркултурна компонента додатно је надограђена и већим бројем могућих прагматичних васпитно-образовних активности, чија 

је применљивост и прилагођеност старосним развојним законитостима послужила као један од носећих индикатора приликом њиховог 
избора. 

Оне су представљене кроз сет неколико систематских, планских и суптилних васпитно-образовних приступа и стратегија, у циљу 
промоције свих врста различитости, тј. културног, језичког, родовог, социјалног, етничког, верског диверзитета, што ће позитивно 
утицати на сензибилизацију свих васпитно-образовних субјектата за препознавање, поштовање и квалитетан живот у окружењу које је 
извор мноштва разлика. 

Свакако да интеркултурно образовање не може бити организовано као нови (додатни) наставни предмет, нити сведено само на 
садржаје једног наставног предмета. Ова врста васпитно-образовног деловања представља континуирани процес, будући да је његово 
језгро развијање и грађење животних вештина које су претпоставка квалитетног саживота у нашој друштвеној заједници, па и шире. 
Управо стога, интеркултурно образовање не може и не сме да буде организовано само у циљу стицања нових знања о другом, већ и као 
процес грађења вредности, ставова, вештина. Уједно, интеркултурно образовање треба да буде присутно у свим циклусима образовања, 
али свакако и васпитно и садржајно одговарајуће прилагођено потребама различитих старосних категорија ученика. 

Интеркултурно образовање, исто тако, не може да се сведе на један или неколико тематских садржаја, програмских ситуација, 
већ је неопходно непрекидно креирање интеркултурних васпитних стимулација за ученике у правцу њихове интеркултурне 
сензибилизације и изградње интеркултурне осетљивости. 

Поред тога, треба нагласити и да интеркултурно образовање, као један од задатака и приоритета васпитно-образовног процеса, 
треба да се одвија у свим циклусима васпитања и образовања. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

 

Програмско подрачје: 
Годишен фонд на часови: (ориентациски 

за секое програмско подрачје) 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ) 54 часа 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 35 часа 

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК) 20 часа 

ПОДГОТОВКА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ 
(ПЧП) 

35 часа 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ  

Ученикот/ученичката:  

 Да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик. 

 Да го користи говорот за воспоставување нови контакти и за меѓусебно разбирање. 

 Да се поттикне активно да слуша. 

 Да се поттикне синхронизирано и правилно да користи вербален и невербален говор.  

 Да се поттикне слободно да ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите. 

 Да развие медиумска култура и да користи мултимедиски извори за учење. 

 Да се поттикне кон откривање на значењето на новите зборови и кон нивно користење. 
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 Да ја развие фантазијата преку говорното творештво. 

 Да се оспособи глобално да чита. 

 Да се оспособи да ги препознава големите и малите печатни букви од македонското кирилско писмо. 

 Да ја развие графомоториката и да се воведе во почетното пишување. 

 Да воочи разлики во говорното изразување на други јазици. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК  (КЈ)  

Поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење и 
поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот/ученичката: 

KJ-I/А да се оспособи слободно да 
разговара 

 

 

 

 

 

 

− Меѓусебно претставување и запознавање 
− Моите чувства - искажување на чувствата кон 

омилен предмет, животно и сл. 
− Учениците зборуваат за своите желби и чувства и се 

запознаваат со желбите и чувствата на другите 
− Договарање правилата на однесување во 

училницата 
− Разговори а секојдневни настани: моите другари, 

моето милениче, јас и моето семејство и сл. 
− Симулирање телефонски разговор 
− Разговор за омилена игра 
− Поставување прашања низ разни импровизирани 

ситуации (игри на улоги) 
−  

KJ-I/А1 учествува во разговор слободно изразувајќи 
ги своите потреби, мисли и чувства; 

KJ-I/А2 учествува во разговор слободно, почитувајќи 
ги правилата на културното однесување 
(внимателно слуша, не го прекинува соговорникот);  

KJ-I/А3 поставува едноставни прашања; 

KJ-I/А4 одговара или објаснува во согласност со 
темата. 

KJ-I/Б да се оспособи внимателно да слуша   

 

 

 

− Игра: Го цртаме тоа што го слушаме 
− Одговора на поставени прашања за одредена тема 
− Селектирање илсутрации кои одговараат на 

прочитана содржина 
− Игра: Пронаоѓаме предмет според слушнат опис 

KJ-I/Б1 слуша и разбира едноставни содржини; 

KJ-I/Б2 слуша и постапува според слушнатите 
насоки; 

KJ-I/Б3 одговара на прашања според слушнатата 
содржина; 
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− Довршување недовршени реченици кои ги 
започнува наставникот 

− Игри за снаоѓање во просторот според слушнати 
инструкции 

− Препознавање различни чувства во слушната 
содржина (игри на улоги) 

− Поставувам прашања за нејасна содржина 
− Глумење различни чувства според слушната 

содржина 

KJ-I/Б4 поставува прашања според слушнатата 
содржина; 

KJ-I/Б5 препознава дека слушнатите содржини 
предизвикуваат различни чувства. 

 

КЈ-I/В да се оспособи за правилна говорна 
артикулација  

 

 

− Вежби за правилно држење на телото при 
говорење 

− Кажување брзозборки 
− Кажување гатанки и поговорки 
− Правилно изговарање слушнати гласови, зборови 

и реченици 
− Игри за имитирање и препознавање  гласови, 

звуци и шумови 
− Игра: Се снимаме за да слушнеме како звучиме 
− Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-I/В1 правилно го држи телото при говорење; 

KJ-I/В2 правилно ги повторува слушнатите гласови и 
зборови; 

KJ-I/В3 точно ги повторува и интонира слушнатите 
реченици; 

KJ-I/В4 препознава гласови, звуци и шумови; 

KJ-I/В5 имитира гласови, звуци и шумови; 

KJ-I/В6 правилно ги изговара броевите до 20; 

KJ-I/В7 кажува гатанка, брзозборка, поговорка. 

KJ-I/Г да го користи говорот како средство 
за изразување на својата индивидуалност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Раскажување доживувања  
− Разговори на теми по избор на учениците 
− Раскажување по фотографија од лично 

доживување (приредба во градинка, роденденска 
прослава, маскенбал и сл.) 

− Прераскажување дел од омилен цртан филм со 
помош на прашања 

− Игри на улоги 
− Цртање ликови со различни чувства 
− Глумење различни чувства 
− Довршување започнати реченици (Јас сум... Многу 

сакам... Понекогаш мислам...) 
− Игра: Римуваме зборови  (по аналогија се 

обидуваат да смислат рима за кажан збор) 

KJ-I/Г1 раскажува кусо за сопствени доживувања и 
случки; 

KJ-I/Г2 ги изразува своите чувства слободно; 

KJ-I/Г3 раскажува по серија на слики; 

KJ-I/Г4 прераскажува со помош на прашања куси 
содржини; 

KJ-I/Г5 опишува она што го набљудува (личности, 
предмети, растенија и животни) со помош на 
прашања;  

KJ-I/Г6 препознава дека различни слушнати 
содржини предизвикуваат различни чувства; 

KJ-I/Г7 препознава дека нашите чувства влијаат врз 
начинот на кој зборуваме; 
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− Игра: Смислувам ново име за....(животни, 
растенија и предмети) според некоја нивна 
карактеристика  

− Игра: Расипан телефон (последниот од групата ја 
повторува шепнатата реченица) 

KJ-I/Г8 синхронизирано ги употребува невербалниот 
и вербалниот говор; 

KJ-I/Г9 твори оригинални творби со поттик и ја 
развива фантазијата (своја гатанка, шега, необичен 
израз); 

KJ-I/Г10 учествува во говорни игри. 

KJ-I/Д да се воведе во литературниот 
македонски јазик  

 

− Примери за воочување дијалект наспроти 
литературен јазик 

− Следење/читање народни приказни 
− Зборувам на дијалект 
− Зборувам на литературен јазик 

KJ-I/Д1 почнува да прави разлика меѓу 
дијалектот/локалниот говор и литературниот 
македонски јазик. 

KJ-I/Ѓда го збогатува речникот  

 

 

− Објаснување непознати зборови при секојдневни 
активности 

− Изработување кутии за складирање различни 
сликички со нови зборови 

− Разговараме за... иницирање разговор во кој 
наставникот намерно употребува нови зборови 

KJ-I/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на 
предмети, појави, лица. 

 

KJ-I/Е да препознава различни видови 
реченици 

 

 

− Игра: Извикувам, раскажувам, прашувам 
(кажување различни реченици според дадени 
илустрации и  објаснување на нивните имиња) 

− Правилно изговарам расказни, прашални и 
извични реченици 

− Препознавам расказни,прашални и извични 
реченици преку слушнат говор, текст 

− Разгледување сликовници за да откријат каде и 
зошто е употребен некој интерпункциски знак 

KJ-I/Е1 препознава расказни, извични и прашални 
реченици преку слушање; 

KJ-I/Е2 применува расказни, извични и прашални 
реченици преку зборување. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење и 
поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот/ученичката 

Л-I/А да се запознае со литературата за 
деца (проза и поезија)  

 

 

 

− Достапни воспитно-образовни софтвери  
− Наставникот чита сликовници, бајки, басни, 

стихотворби 
− Слушање аудиозаписи 
− техника СТОП (наставникот престанува да чита, а 

учениците предвидуваат што ќе се случи 
− Илустрирање според слушната содржина  
− Разговор за содржината на творбата 
− Препознавање познати творби според слушнати 

делови од содржината 
− Одговарање на прашања од слушната содржина 

Л-I/А1 почнува да препознава што е: приказна, 
басна, бајка, стихотворба; 

Л-I/А2 внимателно слуша додека се чита; 

Л-I/А3 одговара на прашања во врска со слушнатата 
содржина. 

 

Л-I/Б да ги изрази своите впечатоци, 
мисли и чувства за литературните творби 

 

− Користење достапни воспитно-образовни софтвери 
− Разгледување сликовници (разликување текст и 

илустрација) 
− Илустрирање дел од прочитана содржина  
− Разговор: Од каде доаѓа ова име на приказната? 
− Одговарање на прашања според слушната творба 
− Селектирање илустрации кои одговараат на 

прочитан текст 
− Цртање лик од творбата 
− „Т-табела“ – цртање позитивен и негативен лик 
− Глумење лик од литературна творба 
− Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се 

допадна во творбата 
− Правилно подредување измешани илустрации од 

слушнат текст   
− Смислување ново име за творбата 
− Препознавање познати приказни според 

апликации или слушнати делови од приказните 

Л-I/Б1 разликува илустрација и текст во 
литературната творба; 

Л-I/Б2 зборува за впечатоци од содржината;  

Л-I/Б3 изразува чувства во врска со содржината 
преку зборови, цртежи и движења; 

Л-I/Б4 зборува за постапките на ликовите; 

Л-I/Б5 кажува слободно што му/ѝ се допаѓа или не 
му/ѝ се допаѓа во содржината; 

Л-I/Б6 објаснува слободно зошто му/ѝ се допаѓа или 
не му/ѝ се допаѓа содржината. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:   МЕДИУМСКА КУЛТУРА  (МК)  

Поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење и 
поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот/ученичката: 

МК-I/А следи различни медиумски 
содржини, соодветни на возраста 

 

− Следење достапни медиумски содржини 
− Цртање омилени ликови од детски медиумски 

содржини 
− Драматизација според детска медиумска содржина 
− Разговор за детски ТВ-емисии, цртани/анимирани 

филмови, аудиозаписи и дигитални содржини 
− Следење куси медиумски содржини на различни 

јазици 

МК-I/А1 препознава: детски ТВ-емисии, 
цртан/анимиран филм, аудиозаписи, дигитални 
содржини соодветни на возраста;  

МК-I/А2 покажува интерес за следење различни 
детски медиумски содржини 

МК-I/А3 следи различни детски медиумски 
содржини. 

 

МК-I/Б да се запознае со начинот на 
употреба на дигиталните детски соджини 

 

− Кога и зошто го користам компјутерот (како, колку и 
со кого да се користи компјутерот) 

− Користење достапни дигитални содржини 
− Илустрирање: Јас и компјутерот 

МК-I/Б1 употребува соодветни дигитални детски 
содржини. 

МК-I/В да се запознае со намената на 
библиотеката 

 

− Разгледување на библиотеката во училиштето (или 
разговор со помош на слика/фотографија) 

− Разговор со библиотекарот (или разговор со 
наставник кој глуми библиотекар) 

− Уредување на одделенското катче (со книги, 
сликовници и списанија) 

− Дневна дружба (секојдневно читање 
книга/сликовница, по избор на ученик) 

− Мојата омилена приказна /сликовница 
− Смислување правила за грижа за книгите 

МК-I/В1 знае за намената на библиотеката во 
училиштето. 

МК-I/Г да користи детски списанија и 
сликовници/книги 

 

− Правење збирка од разни списанија 
− Разгледување списанија, сликовници и книги 
− Средување на катчето за читање 
− Читање сликовници и книги 
− Цртање според прочитана содржина 

МК-I/Г1 истражува/користи катче за читање во 
училница (во зависност од ресурсите во 
училницата); 

МК-I/Г2 користи детски 
списанија/сликовници/книги. 
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МК-I/Д да следи културно-уметнички 
содржини соодветни на возраста 

 

− Посета на театар и на кино (во зависност од 
контекстот) 

− Разговор за однесување при посетата на театар или 
на кино 

− Правење маски 
− Во улога на омилен лик 
− Креирање катче за драматизација 
− Разговор за впечатоци од следена претстава/филм 
− Драматизација според познати содржини 

МК-I/Д1 следи театарски претстави; 

МК-I/Д2 следи детски филм; 

МК-I/Д3 вреднува, поддржува, имитира ликови. 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ: ПОДГОТОВКА  ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП)  

Поединечна цел Предлог-активности и стратегии/техники на учење и 
поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот/ученичката: 

ПЧП-I/А да се оспособи визуелно да 
препознава зборови и глобално да чита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Разгледување сликовници (препознавање текст и 
илустрација) 

− Игра: Погоди што е... -  поврзува текст со дадена 
илустрација/поврзува збор со слика 

− Игра: Буква, збор или реченица (разликува буква, 
збор и реченица напишани на картончиња) 

− Разговор за омилени играчки/предмети во 
училницата 

− Цртање и именување предмети од училницата  
− Поврзување сликички со зборови   
− Запишување зборови со цртички место букви 
− Запишување реченици со цртички место зборови 
− Игра: Ги читаме имињата што ги носат другарчињата 

на беџови 
− Користење достапни воспитно-образовни софтвери 

ПЧП- I/А1 препознава илустрација и текст; 
ПЧП-I/А2 поврзува текст и илустрација (покажува 
текст, покажува илустрација);  
ПЧП-I/А3 препознава зборови преку илустрации; 
ПЧП-I/А4 правилно изговара зборови; 
ПЧП-I/А5 прави разлика меѓу предмет, 
цртеж/слика и збор;  

ПЧП-I/А6 прави разлика меѓу збор, реченица и 
буква; 

ПЧП-I/А7 глобално чита преку визуелно 
поврзување илустрација со зборови напишани со 
големи и мали печатни букви од македонското 
кирилско писмо. 
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− Истражување низ игра: Броиме зборови во 

реченица и реченици во краток текст 
− Читање зборови од сликички со именувани 

предмети 

ПЧП-I/Б да разликува и правилно да 
изговара гласови во различна 
местоположба во зборот 

 

− Кажување брзозборки 
− Игра: На буква, на буква (кажување зборови според 

првиот глас) 
− Игри за правилен изговор на соодветен  глас на 

почеток, средина и крај од зборот 
− Користење достапни воспитно-образовни софтвери 

ПЧП-I/Б1 разликува гласови на почетокот, на 
средината и на крајот од зборот; 

ПЧП-I/Б2 правилно изговара гласови на почетокот, 
на средината и на крајот од зборот. 

 

 

 

ПЧП-I/В да се запознае со големите и 
малите печатни букви од македонското 
кирилско писмо 

 

− Извлекување и погодување карти со напишани 
букви 

− Нижење ѓердан од букви напишани на картончиња 
− Пееме песна за буквите 
− Моделирање и креирање букви од разни 

материјали  

ПЧП-I/ГВ визуелно ги препознава големите и 
малите печатни букви од македонското кирилско 
писмо. 

ПЧП-I/Г да се оспособи за почетно 
пишување во согласност со правилата за 
пишување на македонски јазик, развивајќи 
координација (око – рака) и 
графомоторика 

− Разгледување сликовници и воочување на 
правилата при пишувањето на македонски јазик - 
правци во пишувањето (од лево кон десно и од горе 
кон долу); 

− Истражувачки активности со разни видови моливи:  
Различни траги 

− Цртање 
− Доцртување соодветни елементи од кои се 

составени буквите на интересни цртежи 
− Игри: Цртаме…  Доцртуваме/допишуваме...  
− Лавиринт 

− Игра: Моделираме букви (од тесто и  пластелин) 

− Игра: Пишувам на песок  

ПЧП-I/Г1 шематски ги разбира правилата при 
пишувањето на македонски јазик - правци во 
пишувањето (од лево кон десно и од горе кон 
долу); 
ПЧП-I/Г2 црта/доцртува/моделира елементи од 
кои се составени буквите во определен простор, 
според правилата при пишувањето на македонски 
јазик (од лево кон десно и од горе кон долу); 

ПЧП-I/Г3 открива дека со различен притисок со 
моливот се добива различна трага; 

ПЧП-I/Г4 практикува графомоторички вежби преку 
игра (црта, моделира, конструира, поврзува со 
различен материјал, демонстрира со делови од 
телото елементи од кои е составена соодветна 
буква и сл.); 
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− Игра: Ај погоди која буква ја правам? 
(демонстрирање со делови од телото елементи од 
кои е составена соодветна буква) 

ПЧП-I/Г5 започнува да ги создава, да ги црта, да ги 
креира големите и малите печатни букви од 
македонското кирилско писмо. 

ПЧП-I/Д да започне да препознае некои 
интерпункциски знаци и нивното значење 

 

− Моделирање интерпункциски знаци 
− Игра: Ај погоди каква е реченицата (препознавање 

слушнати расказни, извични и прашални реченици) 
− Разгледување сликовници за да откријат каде и 

зошто е употребен некој интерпункциски знак. 
− Пронаоѓам грешки (намерно несоодвено 

интонирана реченица од наставникот, грешно 
ставена апликација со интерпункциски знак и сл.)   

− „Извикувам, раскажувам, прашувам“-(игри 
закажување различни реченици според дадени 
илустрации) 

− Читање текст без интерпункциски знаци и 
откривање зошто се потребни 

ПЧЃ-I/Д1 почнува да ги препознава 
интерпункциските знаци: точка, прашалник и 
извичник. 

 

ПЧП-I/Ѓ да се запознае со различни 
материјали и средства за пишување 

 

− Каде можам да пишувам? 
− Со што можам да пишувам? 

ПЧП-I/Ѓ1 почнува да користи различни материјали 
и средства за пишување. 

 

ПЧП-I/Е да развие навики за правилна 
положба на телото при читање и при 
пишување 

 

 

− Демонстрирање правилно држење на телото при 
читање и пишување 

− Правилно седам 
− Правилно пишувам 
− Правилно го држам моливот (демонстрирање 

правилно држење молив при доцртување/цртање 
во воздух) 

− Истражувам и откривам: Што се случува кога 
пишувам со различно притискање на моливот 

− Како да бришеме без да го извиткаме листот? 

ПЧП-I/Е1 има правилна положба на телото при 
читање и при пишување. 

ПЧП-I/Е2 почнува правилно да ракува со приборот 
и со материјалите за пишување. 
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GJUHË SHQIPE 

 

Fusha programore: 
Fondi vjetor i orëve:(përafërsisht për çdo fushë 

programore) 

KOMUNIKIM DHE GJUHË () 54 orë 

LETËRSI () 35 orë 

KULTURA E MEDIES () 20 orë 

PËRGATITJE PËR LEXIM-SHKRIM FILLESTAR () 35 orë 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS GJUHË SHQIPE PËR KLASËN E I:  

Nxënësi/nxënësja:  

 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe; 

 të përdor të folurit për vendosjen e kontakteve të reja dhe mirëkuptim të ndërsjellë; 

 të nxitet të dëgjojë në mënyrë aktive; 

 të nxitet të përdor në mënyrë të sinkronizuar dhe të drejtë të folurit verbal dhe jo verbal;  

 të nxitet që në mënyrë të lirë t’i shpreh emocionet, përjetimet dhe mendimet; 

 të zhvillojë kulturën e medieve dhe të përdor burime multimediale për të mësuar; 

 të nxitet drejt zbulimit të domethënies së fjalëve të reja si dhe përdorimit të drejt të tyre;  

 ta zhvillojë fantazinë nëpërmjet krijimtarisë gojore; 

 të aftësohet të lexojë në mënyrë globale; 

 ta zhvillojë grafo-motoriken dhe të futet në të shkruarit fillestar;  
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 të njeh dallime në shprehjen gjuhësore në gjuhë të tjera; 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KGJ-I/А të aftësohet të bisedojë në mënyrë të 
lirë 

 

 

 

 

 

 

− Prezantimi dhe njohja e ndërsjellë 
− Sjellja e rregullave të klasës me marrëveshje 
− Biseda për ngjarje nga jeta e përditshme 
− Simulimi i bisedës telefonike 
− Biseda për ngjarje që kanë ndodhur gjatë fundjavës 
− Bisedë për rregullimin e klasës 
− Parashtrimi i pyetjeve nëpër situata të ndryshme 

të improvizuara (loja e roleve) 

KGJ-I/А1 në mënyrë të lirë merr pjesë në bisedë duke i 
shprehur nevojat, mendimet dhe ndjenjat e veta; 

KGJ-I/А2  në mënyrë të lirë merr pjesë në bisedë, duke i 
respektuar rregullat e mirësjelljes (dëgjon me kujdes, 
nuk e ndërpret bashkëbiseduesin);   

KGJ-I/А3 parashtron pyetje të thjeshta; 

KGJ-I/А4 përgjigjet ose sqaron në pajtim me temën.  

KGJ-I/B të aftësohet të dëgjojë me kujdes 

 

 

 

 

 

 

− Nxënësit flasin për dëshirat dhe ndjenjat e tyre dhe 
njoftohen me dëshirat dhe ndjenjat e të tjerëve 

− Lojë: E vizatojmë atë që e dëgjojmë 
− Përgjigju pyetjeve sipas të folurit të dëgjuar 
− Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen 

përmbajtjes së lexuar 
− Lojë: Gjejmë sendin sipas përshkrimit të dëgjuar 
− Mbarimi i fjalive të pambaruara të cilat i ka filluar 

mësimdhënësi 
− Loja për orientim në hapësirë sipas instruksioneve 

të dëgjuar 
− Lojë: Më pyet nëse nuk më kuptove çka thashë (të 

parashtrojë pyetje për ndonjë emër të panjohur të 

KGJ-I/B1 dëgjon dhe kupton përmbajtje të thjeshta; 

KGJ-I/B2 dëgjon dhe vepron sipas udhëzimeve të 
dëgjuara; 

KGJ-I/B3 përgjigjet në pyetje sipas përmbajtjes së 
dëgjuar. 

KGJ-I/B4 parashtron pyetje sipas përmbajtjes së 
dëgjuar; 

KGJ-I/B5 kupton se përmbajtjet e dëgjuara shkaktojnë 
ndjenja të ndryshme. 
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futur me qëllim, për përmbajtje të paqartë e të 
ngjashme) 

− Njohja e ndjenjave të ndryshme në përmbajtje të 
dëgjuar (loja e roleve) 

− Aktrimi i ndjenjave të ndryshme sipas përmbajtjes 
së dëgjuar 

 

KGJ-I/C të aftësohet për artikulim të drejtë  
− Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të 

folurit 
− Thënia e fjalëshpejtave 
− Thënia e gjëegjëzave dhe proverbave  
− Shqiptim i drejtë i zërave, fjalëve dhe fjalive të 

dëgjuar 
− Loja për imitimin dhe njohjen e zërave, tingujve 

dhe zhurmave 
− Lojë: Incizohemi që të dëgjojmë si tingëllojmë 
− Softuer edukativ që janë në dispozicion 

KGJ-I/C1 në mënyrë të drejtë e mban trupin gjatë të 
folurit; 

KGJ-I/C2 në mënyrë të drejtë i përsërit tingujt dhe fjalët 
e dëgjuar; 

KGJ-I/C3 në mënyrë të saktë i përsërit dhe i intonon 
fjalitë e dëgjuara; 

KGJ-I/C4 njeh zëra, tinguj, dhe zhurma; 

KGJ-I/C5 imiton zëra, tinguj, dhe zhurma; 

KGJ-I/C6 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri në 
20; 

KGJ-I/C7 thotë gjëegjëzë, fjalëshpejtë, proverb. 

KGJ-I/Ç ta përdor të folurin si mjet i shprehjes 
së individualitetit të tij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Rrëfim i përjetimeve 
− Biseda në tema sipas zgjedhjes së nxënësve 
− Rrëfim sipas fotografisë nga përjetim personal 

(shfaqje në kopshtin e fëmijëve, festim i 
ditëlindjes, ballo e maskave e të ngjashme) 

− Ritregim i një pjese nga filmi vizatimor i preferuar 
me ndihmën e pyetjeve 

− Loja të roleve 
− Vizatimi i personazheve me ndjenja të ndryshme 
− Aktrimi i ndjenjave të ndryshme 
− Mbarimi i fjalive të filluara (Unë jam..., Shumë 

dua...., Ndonjëherë mendoj...) 
− Tregim i shakave 
− Lojë: Themi fjalë me rimë (sipas analogjisë 

përpiqen të mendojnë një rimë për një fjalë të 
thënë) 

KGJ-I/Ç1 shkurt rrëfen për përjetime dhe  ngjarje 
personale; 

KGJ-I/Ç2 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat e tyre; 

KGJ-I/Ç3 rrëfen sipas një serie të fotografive; 

KGJ-I/Ç4 me anë të pyetjeve ritregon përmbajtje të 
shkurta; 

KGJ-I/Ç5 me anë të pyetjeve e përshkruan atë që e vëren 
(persona, sende, bimë dhe kafshë); 

KGJ-I/Ç6. njeh se përmbajtje të ndryshme të dëgjuara 
shkaktojnë ndjenja të ndryshme; 

KGJ-I/Ç7 njeh se ndjenjat tona ndikojnë në mënyrën se 
si flasim; 
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− Lojë: Mendoj emër të ri për... (kafshë, bimë dhe 
sende) 

− Lojë: Telefoni i prishur (i fundit në grup e përsërit 
fjalinë e pëshpëritur) 

 

 

KGJ-I/Ç8 në mënyrë të sinkronizuar e përdor të folurit 
verbal dhe jo verbal; 

KGJ-I/Ç9 me nxitje krijon krijime origjinale dhe e zhvillon 
fantazinë (gjëzë, shaka, shprehje jo të zakonshme); 

KGJ-I/Ç10 merr pjesë në lojëra me të folur. 

KGJ-I/D të futet në gjuhën letrare shqipe  

 

− Shembuj për njohje të dialektit përkundër gjuhës 
letrare 

− Ndjekja/leximi i tregimeve popullore 
− Loja e roleve: TV Lajmet 
− Luajtja e rolit të mësimdhënësve të cilat gjejnë 

gabime gjatë të folurit 

KGJ-I/D1 fillon të bëj dallim mes dialektit/ të folurit lokal 
dhe gjuhës letrare shqipe.  

 

 

KGJ-I/DH ta pasurojë fjalorin  

 

 

− Sqaron fjalë të panjohura gjatë aktiviteteve të 
përditshme 

− Punimi i kutive për deponimin e fotografive të 
ndryshme me fjalë të reja 

− Bisedojmë për... inicimi i bisedës në të cilën 
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja 

KGJ-I/DH1 mëson fjalë të reja të cilët  shënojnë emra të 
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personave.  

 

KGJ-I/E të aftësohet të njeh lloje të ndryshme 
të fjalive   

 

 

− Loja: Them, tregoj, pyes (tregimi i fjalive të 
ndryshme sipas ilustrimeve të dhëna dhe sqarimi i 
emrave të tyre 

− Njohja dhe përsëritja e fjalive dëftore, thirrmore 
dhe pyetëse që janë dëgjuar 

− Shfletimi i librave të ilustruar që të zbulojnë ku dhe 
pse është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit 

− Luajtja e rolit të mësimdhënësve të cilat gjejnë 
gabime (intonacion i gabuar i fjalisë) 

KGJ-I/E1. nëpërmjet të dëgjuarit njeh fjali dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse; 

KGJ-I/E2 nëpërmjet të folurit i përdor fjalitë dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse. 
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FUSHA PROGRAMORE: LETËRSI (L) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

L-I/А të njihet me letërsinë për fëmijë (prozë 
dhe poezi)   

 

 

 

− Softuer edukativ që janë në dispozicion 
−  Mësimdhënësi lexon libra të ilustruar, përralla, 

fabula, vjersha 
− Dëgjimi i audio incizimeve 
− Loja: Hajde qëlloje  çka është... (tregim, fabul, 

përrallë ose vjershë) 
− Loja: Stop i parë, stop i dytë (mësimdhënësi e 

ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë çka 
do të ndodh) 

− Ilustrim sipas përmbajtjes së dëgjuar 
− Bisedë për përmbajtjen e krijimit letrar 
− Njohja e krijimeve letrare të njohura sipas pjesëve 

të përmbajtjes së dëgjuar 
− Përgjigje në pyetje nga përmbajtja e dëgjuar 

L-I/А1 fillon të njeh çka është: përralla, fabula, tregimi, 
vjersha; 

L- I/А2. me kujdes dëgjon derisa lexohet; 

L-I/А3 përgjigjet në pyetjet që janë në lidhje me 
përmbajtjen e dëgjuar. 

L-I/B t’i shpreh përshtypjet, mendimet dhe 
ndjenjat e veta për krijimet letrare  

 

 

− Përdorimi i softuerëved edukativ që janë në 
dispozicion 

− Shfletimi i librit të ilustruar (dallimi i tekstit dhe 
ilustrimit) 

− Ilustrimi i një pjese të përmbajtjes së lexuar 
− Bisedë: Nga vjen ky emër i tregimit? 
− Përgjigjja në pyetjet sipas krijimit të dëgjuar 
− Përzgjedhja e ilustrimeve të cilët i përgjigjen 

tekstit të lexuar 
− Vizatimi i një personazhi të krijimit letrar 
− “T-tabela” – vizatimi i personazhit pozitiv dhe 

negativ 
− Aktrimi i një personazhi nga krijimi letrar 
− Punimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga 

krijimi letrar 

L-I/B1 dallon ilustrim dhe tekst në krijimin letrar; 

L-I/B2 flet për përshtypjet nga përmbajtjet;   

L-I/B3 shpreh ndjenja në lidhje me përmbajtjen 
nëpërmjet fjalëve, vizatimeve dhe lëvizjeve; 

L-I/B4 flet për veprimet e personazheve; 

L-I/B5 në mënyrë të lirë tregon pse i apo nuk i pëlqen 
përmbajtja. 

L-I/B6 në mënyrë të lirë sqaron pse i apo nuk i pëlqen 
përmbajtja. 

 

 

 



30 

 

− Bisedë: Çka na pëlqeu, e çka nuk na pëlqeu në 
krijimin letrar 

− Rregullim  i drejtë i ilustrimeve të përziera nga një 
tekst i dëgjuar 

− Gjetja e emrit të ri për krijimin letrar 
− Njohja e tregimeve të njohura sipas aplikimit ose 

pjesëve të dëgjuara nga tregimet 
− Aktrim: Nëse ujku i keq do të ishte shok i mirë i 

Kësulëkuqes 

 

 

 

Fusha programore: KULTURA E MEDIEVE (KM) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KM-I/А të aftësohet të ndjek përmbajtje të 
ndryshme të medieve, të përshtatshme për 
moshën 

 

− Ndjekja e përmbajtjeve nga mediet që lehtë qasen 
− Vizatimi i personazheve të preferuar nga 

përmbajtjet  për fëmijë në medie 
− Dramatizim sipas përmbajtjes për fëmijë në medie 
− Bisedë për TV emisione për fëmijë, film i vizatuar/i 

animuar, audio shënime, përmbajtje të 
digjitalizuar  

KM-I/А1 njeh TV emisione për fëmijë, film i vizatuar/i 
animuar, audio shënime, përmbajtje të digjitalizuar të 
përshtatshme për moshën;  

KM-I/А2 tregon interes për ndjekjen e përmbajtjeve të 
ndryshme të medieve;  

KM-I/А2 ndjek përmbajtje të ndryshme për fëmijë në 
medie. 

 

KM-I/B të njihet me mënyrën e përdorimit të 
përmbajtjeve të digjitalizuar për fëmijë 

 

− Bisedë: Kur më nevojitet kompjuteri (si, sa dhe 
me kë të përdoret kompjuteri) 

− Përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar që lehtë 
qasen 

− Ilustrim: Unë dhe kompjuteri 

KM-I/B1 përdor përmbajtje të digjitalizuar të 
përshtatshme për fëmijë. 

KM-I/C të njihet me rolin e bibliotekës  

 

− Vizitë bibliotekës së shkollës (ose bisedë me 
ndihmën e pikturës/fotografisë 

KM-I/C1 di për rolin e bibliotekës në shkollë. 
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− Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me 
mësimdhënësin i cili aktron bibliotekistin 

− Rregullimi i këndit të mësimit klasor (me libra, 
libra të ilustruar dhe revista) 

− Loja e roleve: Bibliotekistë dhe lexues 
− Shoqërim ditor (lexim i përditshëm i librit/librit të 

ilustruar, sipas zgjedhjes së nxënësit) 
− Bisedë: Libri i preferuar i gjyshes/gjyshit tim 
− Mendimi i rregullave për përkujdesje për librat 

KM-I/Ç të përdor revista dhe libra të 
ilustruar/libra për fëmijë 

 

− Shfletimi i revistave, librave të ilustruar dhe librave 
− Leximi i krijimeve letrare nga revista për fëmijë 
− Leximi i librave të ilustruar dhe librave 
− Bërja e koleksionit nga revista të ndryshme 
− Rregullimi i këndit të leximit 
− Vizatim sipas përmbajtjes së lexuar 

 

KM-I/Ç1 hulumton/përdor këndin e leximit në klasë (në 
varësi nga burimet në klasë); 

KM-I/Ç2 përdor revista/libra të ilustruar/libra për 
fëmijë.  

KM-I/D të ndjek përmbajtjet kulturore-
artistike të përshtatshme për moshën  

 

− Vizitë e teatrit dhe kinemasë (në varësi nga 
konteksti) 

− Bisedë për sjelljen gjatë vizitës së teatrove ose 
kinemasë 

− Bërja e maskave 
− Në rolin e personazhit të preferuar 
− Krijimi i këndit për dramatizim 
− Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i ndjekur 
− Dramatizim sipas përmbajtjeve të njohura 

− Krijimi i këndit të kukullave 

KM-I/D1 ndjek shfaqe teatrore; 

KM-I/D2 ndjek film për fëmijë; 

KM-I/D3 vlerëson, mbështet, imiton personazhe. 
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FUSHA PROGRAMORE: PËRGATITJA PËR LEXIM - SHKRIMIN FILLESTAR (LSHF) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

LSHF-I/А të aftësohet në mënyrë vizuale t’i 
njeh fjalët dhe të lexojë në mënyrë globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Shfletimi i librave të ilustruar (njohja e tekstit 
dhe ilustrimit) 

− Loja: Qëlloje çka është... (tregon tekst, fjalë, 
ilustrim) 

− Loja: Shkronjë, fjalë dhe fjali të shënuar në 
kartonë)  

− Bisedë për lodrat/sendet në klasë 
− Vizaton dhe emërton sende në klasë 
− Lidh fotografi me fjalë 
− Shkrimi i fjalëve me viza në vend të shkronjave 
− Shkrimi i fjalive me viza në vend të fjalëve 
− Loja: I lexojmë emrat që shokët  i mbajnë në 

bexhe 
− Përdorimi i softuerëve edukativ në dispozicion 
− Hulumtim nëpërmjet lojës: Numërojmë fjalë në 

fjali dhe fjali në tekst të shkurtë 
− Ngjitja e fjalëve të shkruar në stiker 
− Leximi i piktogramit 
− Lexim i fjalëve nga fotografitë me emërtim të 

sendeve 

LSHF- I/А1 njeh ilustrimin dhe tekstin; 
LSHF-I/А2 lidh tekstin me ilustrimin (tregon tekstin, 
tregon ilustrimin);  
LSHF -I/А3 njeh fjalën; 
LSHF -I/А4 drejt shqipton fjalën; 
LSHF-I/А5 bën dallimin mes sendeve, 
vizatimit/fotografisë dhe fjalës  

LSHF-I/А6 bën dallimin mes fjalës, fjalisë dhe 
shkronjës; 

LSHF–I/А7 “lexon” në mënyrë globale (nëpërmjet 
lidhjes vizuale të ilustrimit/skemës), fjalë me shkronja 
të mëdha dhe të vogla të shtypit të alfabetit të gjuhës 
shqipe.  

LSHF-I/B të dallojë dhe t’i shqiptoj në 
mënyrë të drejtë  tingujt në vend pozitë të 
ndryshme në fjalë  

 

− Thënia e fjalëshpejtave 
− Lojë: Në shkronjën, në shkronjën... (tregimi i 

fjalëve sipas shkronjës së parë) 
− Vizatim i sendeve dhe vizatim i vizave për çdo 

shkronjë të emrit të tyre, e pastaj shqiptimi i 
tingujve përkatës në vend pozitë të ndryshme 

− Loja për shqiptim të drejtë të tingullit përkatës 
në fillim, në mes dhe në fund të fjalës 

− Përdorimi i softuerëve që janë në dispozicion 

LSHF–I/B1 dallon tinguj në fillim, në mes dhe në fund 
të fjalës; 

LSHF–I/B2 drejt shqipton tinguj në fillim, në mes dhe 
në fund të fjalës. 
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LSHF-I/C të njihet me shkronjat e mëdha 
dhe të vogla të shtypit të alfabetit të gjuhës 
shqipe 

 

− Tërheqja dhe qëllimi i letrave me shkronja të 
shkruara 

− Krijimi i gjerdanit nga shkronjat të shkruara në 
kartonë 

− “Kënga e alfabetit” – këndojmë këngë për 
shkronjat 

− Modelim dhe krijim i shkronjave nga materiale të 
ndryshme 

LSHF-I/C1 në mënyrë vizuale i njeh shkronjat e mëdha 
dhe të vogla të shtypit të alfabetit tët gjuhës shqipe. 

LSHF-I/Ç të aftësohet për shkrimin fillestar 
në pajtim me rregullat ortografike të gjuhës 
shqipe, duke zhvilluar koordinimin (sy-dorë) 
dhe grafo-motoriken  

− Shfletimi i librave të ilustruar dhe vërejtja e 
rregullave gjatë shkrimit në gjuhë shqipe – 
drejtime në të shkruarit (nga e majta kah e 
djathta dhe nga lartë kah poshtë) 

− Aktivitete hulumtuese me lloje të ndryshme të 
lapsave: Gjurmë të ndryshme 

− Vizatim 
− Plotësim i vizatimit të elementeve përkatëse nga 

të cilat janë ndërtuar shkronjat në vizatime 
interesante 

− Lojë: Vizatojmë... Plotësojmë 
vizatimin/plotësojmë me shkrim... 

− Lojë: Vizatojmë labirint 
− Loja: Presim dhe ngjisim... Vëmë në varg... Bëjmë 

shkronja qesharake... 
− Lojë: Modelojmë shkronja (nga brumi dhe 

plastelina) 
− Lojë: Shkruajmë në rërë 
− Lojë: Hajde qëllo cilën shkronjë e bëj? 

(demonstrim me pjesë të trupit të elementeve 
nga të cilat është e përbërë shkronja përkatëse) 

LSHF-I/Ç1 në mënyrë skematike i kupton rregullat 
gjatë shkrimit të gjuhës shqipe – drejtimet në të 
shkruarit (nga e majta kah e djathta dhe nga lartë 
poshtë);  
LSHF-I/Ç2  vizaton/plotëson vizatimin/modelon 
elemente nga të cilat përbëhen shkronjat në një 
hapësirë të caktuar sipas rregullave të shkrimit të 
gjuhës shqipe (nga e majta kah e djathta nga lartë 
poshtë);  
LSHF-I/Ç3zbulon se me shtypje të ndryshme të lapsit 
fitohet gjurmë e ndryshme; 

LSHF-I/Ç4 praktikon ushtrime grafo-motorike 
nëpërmjet lojës (vizaton, modelon, konstrukton, lidh 
me materiale të ndryshme, demonstron me pjesë të 
trupit elemente nga të cilat është e përbërë shkronja 
përkatëse e të ngjashme); 

LSHF-I/Ç5 fillon t’i shkruaj (të krijojë,të  vizatojë) 
shkronjat e mëdha dhe të vogla të alfabetit të gjuhës 
shqipe (të lejohet qasje individuale).  

LSHF-I/D  të aftësohet për njohjen e disa 
shenjave të pikësimit dhe rëndësisë së tyre  

 

− Modelojmë shenja të pikësimit 
− Lojë: Hajde qëllo çfarë është fjalia (njohja e 

fjalive dëftore, thirrmore dhe pyetëse) 
− Shfletimi i librave të ilustruar që të zbulojnë ku 

dhe pse është përdorur një shenjë pikësimi 
− Lojë: luajmë rolin e mësimdhënësve të cilët 

gjejnë gabime (fjali me qëllim e thënë me 

LSHF-I/D1  fillon t’i njeh shenjat e pikësimit: pikën, 
pikëpyetjen dhe pikëçuditjen. 
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intonacion të gabuar, aplikim i vënë gabimisht 
me shenjë pikësimi e të ngjashme) 

− “Them, tregoj, pyes” – (lojëra për tregimin e 
fjalive të ndryshme sipas ilustrimeve të dhëna) 

− Lexim i tekstit pa shenja pikësimi dhe zbulimi 
pse nevojiten ato 

LSHF-I/DH të njihet me materiale dhe mjete 
të ndryshme për të shkruar 

− Lojë: Hulumtojmë ku mund të shkruaj 
− Lojë: Hulumtojë me çka mund të shkruaj 

LSHF-I/DH1 fillon të përdor materiale dhe mjete të 
ndryshme për të shkruar. 

LSHF-I/E të zhvillojë shprehi për pozitë të 
drejtë të trupit gjatë leximit dhe shkrimit  

 

 

− Demonstrojmë mbajtje të drejtë të trupit gjatë 
të lexuarit dhe të shkruarit 

− Lojë: Hajde të aktrojmë një karrige e cila 
hidhërohet sepse nuk e përdorim për ulje të 
drejtë 

− Lojë: Hajde të aktrojmë një fletë që na 
hidhërohet sepse nuk shkruajmë drejtë 

− Lojë: Në mënyrë të drejtë e mbaj lapsin 
(demonstrim i mbajtjes së rregullt të lapsit gjatë 
plotësimit të vizatimit/vizatimit në ajër) 

− Hulumtojmë dhe zbulojmë: Çka ndodh kur 
shkruaj me të shtypur të ndryshëm të lapsit 

− Lojë: Si të fshijmë pa e ndrydhur fletën 

LSHF-I/E1 ka pozitë të rregullt të trupit gjatë leximit 
dhe shkrimit; 

LSHF-I/E2 fillon në mënyrë të drejtë të përdor veglat 
dhe materialet për shkrim. 
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TÜRKÇE DERSİ 

 

ÖĞRENME ALANLARI: 
Yıllık ders saati:  

(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı) 

İLETİŞİM VE DİL 54 ders saati 

EDEBİYAT 35 ders saati 

MEDYA KÜLTÜRÜ 20 ders saati  

OKUMA VE YAZMAYA HAZIRLIK 35 ders saati 

 

 

BİRİNCİ SINIF TÜRKÇE  DERSİ GENEL AMAÇLARI  

 

Öğrenci:  

 Türkçe dersine yönelik ilgiyi artırabilme ve sevgiyi geliştirebilme; 

 Yeni ilişkilerin gelişimi ve birbiri ile anlaşmayı geliştirebilmek için konuşmanın temel kaynak olduğunu anlayabilme;  

 Etkin dinlemeyi geliştirebilme ve etkin dinleme alışkanlığını kazandırabilme;  

 Sözlü ve sözsüz konuşmayı senkronize etmeyi ve doğru kullanmayı teşvik edebilme; 

 Kendi yaşantılarını, duygu ve düşüncelerini söylemeyi teşvik edebilme; 

 Medya kültürünü geliştirebilme ve öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;  

 Öğrenilen kelimelerin anlamlarını anlamayı teşvik edebilme ve öğrenilen kelimeleri doğru bir şekilde kullanabilme; 

 Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme; 

 Görsel okumayı yönlendirebilme ve geliştirebilme; 

 Türk alfabesindeki büyük ve küçük temel harflerini tanıyabilmek için beceri kazanabilme;   

 Motor (parmak, el ve kol) kaslarını geliştirebilme ve yazı yazmaya başlayabilme; 
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 Konuşma ve ifadede diğer dilleri tanıyabilme ve fark yapabilme. 

 

ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri etkinlikler, 
stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

İD-I/A Serbest konuşma yapabilmesi için 
teşvik edilebilme 

 

− Tanışma ve kendini tanıtma 
− Duygularım-nesne/varlığa, hayvana karşı duygularını 

ifade etme 
− Öğrenciler kendi duyguları ve istekleri hakkında 

konuşma yürütür ve diğerlerinin duyguları ve istekleri 
ile tanışma 

− Sınıfta davranma kuralları hakkında anlaşma yapma 
− Her gün yaşadıkları olaylar hakkında konuşma yürütme: 

arkadaşlarım, sevdiğim evcil hayvanım, ben ve ailem 
vb.  

− Yaşanılan olaylar hakkında konuşma 
− Telefon konuşmasının gösterisi/simulasyonu yapma 
− En sevdiğim oyun hakkında konuşma yürütme 
− Değişik durumlar hakkında soru sorma (rol oynama)  

İD-I/A1 Kendi ihtiyaçlarını, düşüncelerini ve duygularını 
ifade ederek konuşmaya katılır;  

İD-I/A2 Hazırlıksız ve serbest konuşmalarda görgü 
kurallarına ve değerlere (dikkatli dinleme, 
konuşmacının konuşmasını kesmeme) saygı göstererek 
konuşmaya katılır; 

İD-I/A3 Basit sorular sorar; 

İD-I/A4 Konuya yönelik cevap verir ve açıklamalarda 
bulunur. 

İD-I/B Dikkatli dinleme becerilerini 
geliştirebilme 

 

− Oyun: Duyduğumu çizmeye çalışma 
− Belirli konuya bağlı kalarak sorulan sorulara cevap 

verme   
− Okunulan konuya bağlı kalarak resim/çizim seçme 
− Oyun: Anlatılanlara göre nesne/varlığı bulma 
− Öğretmenin başlatmış olduğu cümleyi tamamlama 
− Verilen komutlara göre alanda bulunma ve hareket 

etme oyunu oynama 
− Dinlediği konuya göre farklı duyguları tanıma (rol 

oynama) 
− Anlamadığım konuhakkında soru sorma 
− Dinlediği konuya göre farklı duyguları gösterme 

İD-I/B1 Basit konuları dinler ve anlar;  

İD-I/B2 Verilen yönergeleri dinler ve ona gore hareket 
eder; 

İD-I/B3 Dinlediği konuya bağlı sorulara cevap verir; 

İD-I/B4 Dinlediği konuya bağlı soru sorar;  

İD-I/B5 Dinlediği konuların farklı duygular ifade ettiğini 
tahmin eder.  
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İD-I/C Doğru konuşma becerilerini 
geliştirebilme 

 

− Konuşma esnasında vücudu doğru hareket etme 
etkinlikleri yapma 

− Tekerleme söyleme 
− Bilmece ve atasözü söyleme 
− Duyduğu ses, kelime ve cümleleri doğru şekilde telaffuz 

etme 
− Ses, sedayı tanıma ve taklit etme oyunu oynama 
− Oyun: Sesimizi duyabilmemiz için kayıt yapma 
− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  

 

İD-I/C1 Konuşma esnasında vücudunu doğru hareket 
etirmeye çalışır;  

İD-I/C2 Dinlediği sesleri ve kelimeleri doğru ve düzgün 
şekilde tekrar eder; 

İD-I/C3 Dinlediği cümleleri doğru şekilde ifade eder ve 
tekrar eder; 

İD-I/C4 Ses, sedanın kaynağını tanır; 

İD-I/C5 Ses, sedayı taklit eder; 

İD-I/C6 20’e kadar sayıları doğru ifade eder; 

İD-I/C7 Bilmece, tekerleme, atasözü söyler. 

İD-I/Ç Kendini sözlü olarak ifade edebilmede 
konuşmayı kullanabilme 

− Yaşanılanları anlatma 
− Öğrencilerin konu seçimine gore konuşma yürütme 
− Fotoğraflardan hareket ederek olayları anlatma 

(anaokulu gösterisi, doğum günü, şaka günü kutlaması) 
− Sevdiği çizgi filmi anlatması için soru sorma 
− Rol yapma oyununu oynama 
− Farklı duyguları ifade eden yüzler çizme 
− Farklı duyguların taklidini yapma 
− Başlatılan cümleleri tamamlama (Ben…, En sevdiğim …, 

Bazen düşünüyorum ki …) 
− Oyun: Kelimelerden kafiye yapma (söylenen kelimeden 

hareket ederek kafiye yapma etkinlikleri) 
− Oyun: Özelliklerine göre …. yeni ad düşünüyoruz 

(hayvan, bitki ve nesne/varlık) 
− Oyun: Telefon (grubun sonuncusu fısıldanan cümleyi 

söyler) 

İD-I/Ç1 Kendi yaşamış olayları kısa bir şekilde açıklar;   

İD-I/Ç2 Kendi yaşamış olayları anlatırırken kendi 
duygularını serbest ifade eder;   

İD-I/Ç3 Resimler yardımıyla seri bir şekilde anlatma 
yapar;   

İD-I/Ç4 Kısa konuları anlatmaya çalışır;  

İD-I/Ç5 Sorular yardımıyla gözlemlediklerini açıklar 
(kişiler, nesneler, bitki ve hayvanlar);   

İD-I/Ç6 Dinlediği farklı konuların, farklı duygular 
belirleyebileceğini tanır. 

İD-I/Ç7 Duyguların konuşma biçimine yansıdığını anlar;   

İD-I/Ç8 Sözlü ve sözsüz iletişimi sürekli bir şekilde 
kullanır;   

İD-I/Ç9 Destek ile orjinal eserler yaratır ve kendi 
hayalini geliştirir (kendi bilmecesini, fıkrasını, farklı 
görüş); 

İD-I/Ç10 Konuşma oyunlarına aktif bir şekilde katılır. 

İD-I/D Türkçe dilini doğru kullanabilme − Lehçe/yerel konuşma ve Türkçe edebi dil arasındaki 
farkı kavrayabilme örneklerini kullanma  

İD-I/D1 Lehçe/yerel konuşma ve Türkçe edebi dilin 
arasındaki farkı anlamaya ve kullanmaya başlar. 
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− Halk masalları izleme/okuma 
− Yerel/lehçe, şive kullanarak konuşma 
− Edebi dili kullanarak konuşma 

İD-I/E Söz varlığını geliştirebilme − Hergün kullanılan etkinlikler esnasında bilinmeyen 
kelimeleri açıklama 

− Nesne, varlık ve kişilerin adlarını bildiren kelime ve 
resimleri eşleştirme  

− Konuşma yürütme… öğretmenin özellikle yeni kelimeler 
kullanarak konuşmayı teşvik etme 

İD-I/E1 Nesne, olay, durum, kişi isimlerinin anlamını 
tanır ve yeni kelimeler öğrenir. 

İD-I/F Farklı türdeki cümleleri tanıyabilme için 
beceri kazanabilme 

− Oyun: Bildiriyorum/söylüyorum, anlatıyorum ve 
soruyorum (gösterilen resimleri adlandırma ve 
açıklama yapmaları için farklı cümleler söylemeyi teşvik 
etme) 

− Bildirme, soru ve ünlem cümlelerini doğru şekilde 
telaffuz etme  

− Dinlediği konuşma, metinden yola çıkarak, bildirme, 
soru ve ünlem cümlelerini tahmin etme 

− Görsel resimli kitapları izleyerek noktalama işaretlerini 
bulma ve kullanılan yeri fark etme 

İD-I/F1 Dinleme yolu ile bildirme, soru, ünlem 
cümlelerini tanır; 

İD-I/F2 Bildirme, soru ve ünlem cümlelerini 
konuşmasında kullanır. 

 

 

ÖĞRENME ALANI: EDEBİYAT (E) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri etkinlikler, 
stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

E-I/A Çocuk edebiyatına özgü eserleri  
tanıyabilme (nesir ve manzum); 

− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  
− Öğretmen, resimli kitaplar, masallar, şiir okur  
− Ses kayıtlarını dinleme 
− Dur-Tahmin et! Tekniği (öğretmen okumayı durdurur, 

öğrencilerden olay hakkında tahminlerde 
bulunulmasını ister)  

E-I/A1 Belli edebiyat türlerini tanır,  öykü/hikaye, 
masal, fabl, manzume/şiir; 

E-I/A2 Okuma esnasında dikkatli ve aktif bir şekilde 
dinler; 
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− Dinlediği konuya gore resim yapma 
− Eserin konusu hakkında konuşma yürütme 
− Konuların belirli bölümlerine gore eserleri tanıma ve 

tahminde bulunma 
− Dinlediği konudan sorulara cevap verme 

E-I/A3 Dinlediği konular ile ilgili sorulan sorulara cevap 
verir. 

 

 

E-I/B Edebiyat eserlerine yönelik kendi 
izlenimlerini, düşüncelerini ve duygularını 
ifade edebilme 

− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  
− Resimli kitaplar kullanma (metin ve çizim arasındaki 

farkı kavrama) 
− Okunan konunun bölümleri ile resim yapma 
− Konuşma: Masalın adı 
− Dinlediği konuya bağlı sorulara cevap verme 
− Okunan metine gore resimleri seçme/bulma 
− Eserde geçen baş kahramanı çizme 
− Kahramanın olumlu ve olumsuz yönlerini bulma  
− Edebi eserdeki kahramanı canlandırma 
− Konuşma: Masalda/hikayede beğendiğim ve 

beğenmediğim yönleri anlatma 
− Dinlediği konuya ve olaya gore resimlerin sıralamasını 

yapma 
− Esere yeni bir ad bulma 
− Dinlediklerine ve gördükleri çizimlerden yola çıkarak 

masalları tahmin etme 

E-I/B1 Edebiyat eserlerinde resim ve metin arasındaki 
farkı bilir; 

E-I/B2 Konulardaki izlenimleri hakkında konuşma 
yapar;  

E-I/B3 Dinlediği konu hakkında duygularını kelimeler, 
çizimler ve hareketler ile ifade eder;   

E-I/B4 Kişiler hakkında düşüncelerini açıklar; 

E-I/B5 Konulara yönelik olumlu veya olumsuz 
düşüncelerini rahatça söyler/ifade eder; 

E-I/B6 Dinlediği konuda beğendiği ve beğenmediği 
olaylar hakkında düşüncesini söyler ve açıklama yapar. 
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ÖĞRENME ALANI: MEDYA  KÜLTÜRÜ (MK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri etkinlikler, 
stratejiler ve teknikler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

MK-I/A Seviyelerine uygun medya içerikli 
konular izleyebilme için beceri kazanabilme  

− Erişebilir medya konularını izleme 
− Çocuk medya konularındaki sevilen kahramanları çizme 
− Çocuk medya konularındaki sevilen kahramanları 

dramatize etme 
− Çocuk Tv programları, çizgi film, ses kayıtları ve dijital 

konuları içeren çocuk programları hakkında konuşma 
yürütme 

− Farklı dillerde çocuk medya konularını izleme 
etkinliklerini yapma 

MK-I/A1 Çocuk yaş seviyesine uygun – TV programları, 
çizgi filmleri, ses kayıtları, web konularını tanır; 

MK-I/A2 Çeşitli çocuk medya konuları hakkında 
konuşma yapar; 

MK-I/A3 Çeşitli çocuk medya konularını izler;  

MK-I/A4 Farklı dillerde çocuk medya konularını  izler;  

 

MK-I/B Dijital çocuk içerikli konuların 
kullanım biçimini öğrenebilme  

− Bilgisayarı ne zaman ve nasıl kullanmalıyım (ne zaman, 
ne kadar ve kiminle bilgisayarı kullanabilirim) 

− Erişebilir dijital konuları kullanma 
− Resim yapma: Ben ve Bilgisayarım 

MK-I/B1 Dijital çocuk içerikli konuları kullanır. 

MK-I/C Bilgi edinmek için kütüphanenin 
rolünü öğrenebilme 

− Okul kütüphanesine ziyaret (veya resim/fotoğraf 
yardımıyla konuşma yürütme) 

− Okul kütüphanecisi ile konuşma yürütme (veya 
kütüphaneci rolüne bürünmüş öğretmen ile konuşma 
canlandırma) 

− Sınıf okuma köşesini düzenleme (kitaplar, görsel/resimli 
kitaplar ve dergiler) 

− Günlük eğlence (öğrencinin seçmiş olduğu resimli kitap, 
dergi ile her gün okuma etkinliği düzenleme) 

− Sevdiğim masal/resimli kitabım  
− Kitapları koruma için kurallar belirleme 

MK-I/C1 Okul kütüphanesinin önemini ve ne için 
kullanıldığını bilir. 

 

MK-I/Ç Çocuk dergi ve resimli kitapları 
kullanabilme 

− Dergileri, kitapları ve resimli/görsel kitapları okuma 
− Çocuk dergilerinden metinler okuma 
− Resimli kiatpları ve kitapları kullanma/okuma 

MK-I/Ç1 Sınıf içinde bulunan okuma 
köşesini/kitaplıkları kullanır (sınıfta bulunan kaynaklara 
göre); 
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− Farklı dergileri toplama 
− Okuma köşesini düzenleme 
− Okunan metin konusuna gore resim yapma 

MK-I/Ç2 Çocuk dergilerini ve görsel okuma kitaplarını 
kullanır. 

MK-I/D Yaş seviyesine uygun içerikli kültürel-
sanatsal olayları takip edebilme 

− Tiyatro ve sinemaya ziyaret (konuya bağlı kalarak) 
− Tiyatro veya sinemaya ziyaret esnasında davranış 

kuralları hakkında konuşma 
− Maske yapma  
− Baş kahramanın rolüne bürünme 
− Dramatizasyon köşesi hazırlama 
− Tiyatro temsili/film izlendiğindeki izlenimleri ve 

görüşleri hakkında konuşma 
− Bilinen konular ile ilgili dramatizasyon hazırlama 

MK-I/D1 Tiyatro temsilleri izler; 

MK-I/D2 Çocuk filmleri izler;  

MK-I/D3 Kişi/karakterleri taklit eder, değerlendirir ve 
onları destekler. 

 

ÖĞRENME ALANI: OKUMA  VE YAZMAYA HAZIRLIK (OYH) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek öneri etkinlikler, 
stratejiler ve teknikler  

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

OYH-I/A Görsel kelimeleri tanıma ve resimli 
okumayı kavrayabilme 

 

− Resimli kitabı görsel okuma (çizim ve metin arasındaki 
farkı öğrenme) 

− Oyun: Bu nedir … (metini resim ile eşleştirme veya 
kelimeyi resim ile eşleştirme) 

− Oyun: Harf, kelime veya cümle (kartonlar üzerine 
yazılan harf, kelime ve cümlenin arasındaki farkı kavrar) 

− Sınıfta bulunan sevimli oyuncaklar hakkında konuşma 
− Sınıf içinde bulunan varlıkları adlandırma ve resmini 

yapma 
− Resimleri kelimeler ile eşleştirme 
− Harfler yardımı ile kelimeler yazma 
− Kelimeler yardımıyla cümleler yazma 
− Oyun: Arkadaşlarımızın adlarını okuyabiliyoruz 
− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  

OYH-I/A1 Çizim ve yazı metni arasındaki farkı tanır; 

OYH-I/A2 Metin ile çizim arasındaki bağı kurar (yazıda 
metni-teksti gösterir, görsel çizim gösterir); 

OYH-I/A3 Resimler yardımıyla sözcükleri tanır; 

OYH-I/A4 Sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz eder; 

OYH-I/A5 Nesne, çizim/resim ve kelime arasındaki 
bağlantıyı kurar ve anlamı anlamaya çalışır; 

OYH-I/A6 Harf, kelime ve cümle arasındaki farkı bilir; 

OYH-I/A7 Türk alfabesinde bulunan temel büyük ve 
küçük dik harfler yardımıyla görsel okumaya başlar 
(çizim/şema bağlantısını görsel olarak kurar) ve görsel 
okuyarak kelimeler kullanır. 
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− Oyun ile araştırıyoruz: Cümle içindeki kelimeleri ve kısa 
metinde bulunan cümleleri sayma 

− Varlıkların isimleri yazılan resimleri okuma  

 

 

OYH-I/B Kelimelerde farklı sesleri ayırt 
edebilme, konuşma esnasında sesleri doğru 
kullanabilme ve farkı kavrayabilme 

− Tekerleme söyleme 
− Oyun:  Harf…, harf… (ilk harfe gore kelime oluşturma) 
− Kendi isimlerinde bulunan harflere gore çizgiler ve 

nesne/varlıklar çizme, devamında onları doğru şekilde 
telaffüz etme 

− Kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunan sesi 
söyler-tümdenvarım ve tümdengelim metodu kullanma 

− Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma  

OYH-I/B1 Kelimenin başında, ortasında ve sonundaki 
sesi/harfi ayırt eder, sesin kaynağını söyler; 

OYH-I/B2 Kelimenin başında, ortasında ve sonundaki 
sesi/harfi ayırt eder ve doğru şekilde telaffuz eder. 

OYH-I/C Türkçe yazı dilinde büyük ve küçük 
dik temel harfleri ile tanışabilme 

− Çekilen kartlardaki yazılan harfleri tahmin etme 
− Kartonlar üzerinde yazılan harflerden kolye hazırlama 
− Harfler için şiir/şarkı söyleme 
− Farklı materyaller kullanarak model yapma/yaratma 

OYH-I/C1 Türk alfabesinde ve yazı dilinde görülen 
temel büyük ve küçük dik harfleri görsel olarak 
tanımaya başlar;  

OYH-I/Ç Motor(parmak, el ve kol 
koordiasyonu) gelişiminde ve yazı yazma 
çalışmalarında el-göz hareket 
koordinasyonunu geliştirerek Türkçe yazı 
dilinin kurallarını kavrayabilme 

 

− Dergi, resimli kitapları bakarak yazı yazma kurallarını 
şematik şekilde anlar, yazı yazma biçimini (soldan – 
sağa, yukarıdan – aşağıya doğru, takip eder) öğrenme 

− Farklı kalemler kullanarak araştırma etkinlikleri: Farklı 
izler çalışması yapma 

− Çizim/resim yapma 
− Farklı çizimler kullanarak harfleri tamamlama etkinliği 

yapma 
− Oyun: Resim yapıyoruz... Resimi tamamlıyoruz... 
− Labirent  
− Oyun: Harfleri şekillendiriyoruz (hamur veya yoğurma 

hamuru ile) 
− Oyun: Kum üzerine yazı yazma 
− Oyun: Ne yapıyorum? Tahmin et! (sözsüz iletişim 

kullanarak kendini ifade etme) 

OYH-I/Ç1 Türk diline ve alfabesine uygun yazı yazma 
kurallarını şematik şekilde anlar – yazı yazma biçimi 
(soldan – sağa, yukarıdan – aşağıya doğru, temel büyük 
ve küçük harfleri kullanır); 

OYH-I/Ç2 Türk diline ve alfabesine uygun yazı yazma 
kurallarını kullanmaya başlar – yazı yazma biçimi 
(soldan – sağa, yukarıdan – aşağıya doğru, temel büyük 
ve küçük harfleri kullanır); 

OYH-I/Ç3 Kalem tutma ve farklı bastırma işlemi ile 
farklı izler elde edilebileceğini öğrenir;  

OYH-I/Ç4 Oyun ile motor (parmak, el ve kas 
koordinasyonu) alıştırmaları kullanır (resim yapar, 
model yapar, çizgi tamamlama, farklı materyalleri 
kullanır, gördükleri harflerin şeklini vucüt bölümleri ile 
gösteri yapar);  

OYH-I/Ç5 Türk alfabesinde bulunan harflerin büyük ve 
küçük dik harfleri yazmaya (üretir, çizer, yaratır) başlar 
(bireyselleştirilmiş yöntem kullanılması önerilir). 
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OYH-I/D Noktalama işaretlerini tanıyabilme 
ve önemini öğrenebilme için beceri 
kazanabilme 

− Noktalama işaretlerini şekillendiriyoruz 
− Oyun: Cümlenin nasıl olduğunu tahmin et! (bildiri, soru 

ve ünlem noktalama işaretlerini cümlede tahmin eder) 
− Resimli kitapları okuyarak kullanılan noktalama 

işaretlerini bulmaya çalışma 
− Sesleniyorum, anlatıyorum, soru soruyorum (resimlere 

göre cümle türlerini söyleme oyunları oynanır) 
− Noktalama işaretleri olmayan metin okunur ve 

noktalama işaretlerinin önemini açıklama  

OYH-I/D1 Noktalama işaretlerini tanımaya başlar: 
nokta, soru işareti ve ünlem işareti. 

 

OYH-I/E Yazıda farklı araç-gereç ve 
materyallerin kullanımını öğrenebilme 

− Nerde yazı yazabilirim?  

− Ne ile yazı yazabilirim?  

OYH-I/E1 Yazı yazma esnasında farklı araç-gereç ve 
materyaller kullanmaya başlar. 

OYH-I/F Okuma-yazma esnasında oturuş 
şekline ve vücudun duruşuna dikkat etmesi 
için alışkanlık geliştirebilme 

 

− Okuma ve yazma esnasında vücut duruşunu gösterir 
− Doğru oturma  
− Yazı yazma  
− Kalemi doğru tutuyorum (havada resim yapma 

hareketlerini yaparak kalemi doğru şekilde tutma 
etkinlikleri yapılır, gösteri tekniği kullanılır) 

− Araştırıyorum ve inceliyorum: kalemi bastırmadan 
kalem nasıl tutmalıyım, nasıl yazmalıyım  

− Yazılanı doğru şekilde silme(kağıdı kırıştırmadan) 

OYH-I/F1 Okuma ve yazma esnasında vücut duruşuna 
dikkat eder ve doğru oturur; 

OYH-I/F2 Yazı yazma araç-gereçleri ve materyalleri 
doğru bir şekilde kullanmaya başlar.  

 

Türkçe Dersi Etkinliği: Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, kelime dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için 
planlanan etkinliklerdir. Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri çıkarabilmesini, farklı söz dizimsel yapıları anlama ve kullanmasını, 
dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve kelimeleri doğru üretmesini 
sağlamaktır. Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini 
aşılamaktır. Seçilen etkinliklerin sözel ve sözel olmayan dil becerilerini kapsaması, örneklerle çeşitlendirilmesi, yorumlara ve farklı çıkarımlara olanak sağlaması, ilk elden 
deneyim kazanmanın, yaparak-yaşayarak öğrenmenin desteklenmesi kalem-kâğıda dayalı becerilerden çok daha fazla önem taşımaktadır. Türkçe etkinlikleri planlarken 
öğretmenlerin çocukların yaş ve gelişim özelliklerine dikkat etmesinin yanı sıra eğitim ortamını düzenlemesi, farklı yöntem ve teknikleri kullanması gerekmektedir. Örnek 
etkinlikler: Tekerleme söyleme, parmak oyunu oynama, şiir okuma, bilmece sorma, sohbet etme, resimli kitap okuma, görsel okuma, etkileşimli ve paylaşımlı okuma, 
öykü anlatma, taklit oyunları, dramatizasyon (canlandırma), öykü tamamlama, bir öyküyü resimlendirme ve resimlerden yeni bir öykü oluşturma gibi etkinlikler 
kullanılabilir.  
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Програмско подручје: 
Годишњи фонд часова (оријентационо за 

свако програмско подручје): 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК (КЈ) 54 часова 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 35 часова 

МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК) 20 часова 

ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП) 35 часова 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА ЗА I РАЗРЕД:  

Ученик/ученица:  

 Да развије интерес и љубав ка српском језику. 

 Да користи говор за успостављање нових контаката и међусобно разумевање. 

 Да се подстичена активно слушање. 

 Да се подстичена синхронизовано и правилно коришħење вербалног и невербалног говора. 

 Да се подстиче на слободно изражавање емоција, доживљаја, ставова и мисли. 

 Да развије медијску културу и користи мултимедијске изворе учења. 

 Да се подстичена откривање значења нових речи и на њихово коришħење. 

 Да развијамаштукроз говорно стваралаштво. 

 Да се оспособи за глобално читање. 

 Да се оспособи да препознаје велика и мала штампана слова српског ћирилићног писма. 

 Да развије графомоторику и да се уводи у почетно писање. 
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 Да уочи разлике у говорном изражавању на другим језицима. 
 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК  (КЈ)  

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/техникеучења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

KJ-I/А да се оспособи да слободно 
разговара 

 

 

 

− Међусобно представљање и упознавање 
− Договарање правила понашања у учионици 
− Разговорио свакодневним догађајима 
− Симулирање телефонског разговора 
− Разговори о догађајима током викенда 
− Разговор о уређењу учионице 
− Постављање питања кроз разне импровизоване 

ситуације (игре улога) 

KJ-I/А1  слободно учествује у разговору 
изражавајуħи своје потребе, мисли и осеħања; 

KJ-I/А2  слободно  учествује у разговору поштујуħи 
правила културног понашања (пажљиво слуша, не 
прекида саговорника);  

KJ-I/А3 поставља једноставна питања; 

KJ-I/А4 одговара или објашњава у сагласности са 
темом. 

KJ-I/Б да се оспособи да слуша пажљиво   

 

 

 

 

 

 

− Ученици говоре о својим жељама и осећањима и 
упознају се са жељама и осећањима других 

− Игра: Цртамо оно што слушамо 
− Одговори на питања на основу ислушаног говора  
− Селектовање илусутрација које одговарају 

прочитаном садржају 
− Игра: Проналазимо предмет на основу ислушаног 

описа 
− Довршавање недовршених реченица које 

започиње наставник 
− Игре сналажења у простору на основу ислушаних 

инструкција 
− Игра: Питај ме ако ме ниси разумео/разумела шта 

сам тачно рекао/рекла (да постави питање о 
намерно уметнутом непознатом имену, нејасном 
садржају и сл.) 

KJ-I/Б1 слуша и разуме једноставне садржаје; 

KJ-I/Б2 слуша и поступа према ислушаним 
указивањима; 

KJ-I/Б3 одговара на питања у вези са ислушаним 
садржајем; 

KJ-I/ поставља питања у вези са ислушаним 
садржајем; 

KJ-I/Б5 препознаје да ислушани садржаји узрокују 
различита осећања. 
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− Препознавање различитих осећаја у ислушаном 
садржају (игре улога) 

− Глумљење различитих осећаја на основу ислушаног 
садржаја 

КЈ-I/В да се оспособи за правилну говорну 
артикулацију  

 

 

− Вежбе правилног држања тела при говору 
− Изговарање брзалица 
− Изговарање загонетки и пословица 
− Правилно изговарање ислушаних гласова, речи и 

реченица 
− Игре имитације и препознавања  гласова, звукова 

и шумова 
− Игра: Снимамо се да би чули како звучимо 
− Доступни васпитно-образовни софтвери 

KJ-I/В1 правилно држи тело при говору; 

KJ-I/В2 правилно понавља ислушане гласове и речи; 

KJ-I/В3 тачно понавља и интонира ислушане 
реченице; 

KJ-I/В4 препознаје гласове, звукове и шумове; 

KJ-I/В5 имитира гласове, звукове и шумове; 

KJ-I/В6 правилно изговара бројеве до 20; 

KJ-I/В7 изговаразагонетку, брзалицу, пословицу. 

KJ-I/Г да користи говор као 
средствоизражавањасвоје 
индивидуалности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Приповедање доживљаја  
− Разговори на теме по избору ученика 
− Приповедање по фотографији из личног 

доживљаја (приредба у вртићу, рођенданска 
прослава, маскенбал и сл.) 

− Препричавање дела омиљеног цртаног филма 
помоћу питања 

− Игре улога 
− Цртање ликова са различитим осећајима 
− Глумљење различитих осећаја 
− Довршавање започетих реченица (Ја сам... Много 

желим... Понекад мислим...) 
− Причање шала 
− Игра: Римујемо речи (по аналогији покушавају да 

смисле риму за одређену реч) 
− Игра: Смишљам ново име за... (животиње, биљке и 

предмете) 
− Игра: Покварени телефон (последњи из групе 

понавља дошапнуту реченицу)  

KJ-I/Г1кратко прича о сопственим доживљајима и 
догађајима; 

KJ-I/Г2 слободно изражава своја осеħања; 

KJ-I/Г3приповеда по низу слика; 

KJ-I/Г4 помоћу питања препричава кратке садржаје; 

KJ-I/Г5помоћу питања описује оно што посматра 
(особе, предмете, биљке и животиње);  

KJ-I/Г6 препознаје да различити ислушани садржаји 
узрокују различита осеħања; 

KJ-I/Г7 препознаје да наша осеħања утичу на начин 
на који причамо; 

KJ-I/Г8 синхронизовано употребљава невербални и 
вербални говор; 

KJ-I/Г9 уз подстицај ствара оригиналне творевине и 
развија машту (своју загонетку, шалу, необичан 
израз); 

KJ-I/Г10учествује у говорним играма. 
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KJ-I/Д да се уведе у српски књижевни 
језик  

 

− Примери за уочавање дијалекта насупрот 
литературном језику 

− Праћење/читање народних прича 
− Игре улога: ТВ Вести 
− Глумљење учитеља који налазе грешке у говору 

KJ-I/Д1 почиње да прави разлику између 
дијалекта/локалног говора и српског књижевног 
језика. 

KJ-I/Ђ да обогаћујеречник 

 

 

− Објашњавање непознатих речи при свакодневним 
активностима 

− Израда кутија за складирање различитих сличица 
са новим речима 

− Разговарамо о... иницирање разговора у којем 
наставник намерно употребљава нове речи 

KJ-I/Ђ1 учи нове речи које означавају имена 
предмета, појава, особа. 

 

KJ-I/Е да се оспособи да препознаје 
различите врсте реченица 

 

 

− Игра: Узвикујем, обавештавам, питам (изговарање 
различитих реченица на основу датих илустрација 
и  објашњавање њихових имена) 

− Препознавање и понављање ислушаних 
обавештајних, узвичних и упитних реченица 

− Разгледање сликовница да би се открило где и 
зашто је употребљен неки интерпункцијски знак 

− Глумљење учитеља који налазе грешке 
(неодговарајуће интонирана реченица) 

KJ-I/Е1 слушањем препознаје обавештајне, узвичне 
и упитне реченице; 

KJ-I/Е2 причањем примењује обавештајне, узвичне 
и упитне реченице. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/техникеучења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

Л-I/А да се упозна са књижевношћу за 
децу (проза и поезија)   

 

 

 

− Доступни васпитно-образовни софтвери  
− Наставник чита сликовнице, бајке, басне, песмице 
− Слушање аудио записа 
− Игра: Ај' погоди шта је... (прича, басна, бајка или 

песмица) 
− Игра: Први стоп, други стоп (наставник престаје да 

чита, а ученици предвиђају шта ће се догодити)  
− Илустровање на основу ислушаног садржаја  
− Разговор о садржају дела  
− Препознавање познатих дела на основу ислушаних 

делова садржаја 
− Одговарање на питања из ислушаног садржаја 

Л-I/А1 почиње да препознаје шта је: прича, басна, 
бајка, песма; 

Л-I/А2 пажљиво слуша док се чита; 

Л-I/А3 одговара на питања у вези са ислушаним 
садржајем. 

 

Л-I/Б да изрази своје утиске, мисли и 
осеħања о књижевним делима 

 

− Коришћење доступних васпитно-образовних 
софтвера 

− Разгледање сликовница (разликовање текста и 
илустрације) 

− Илустровање дела прочитаног садржаја  
− Разговор: Одакле долази ово име приче? 
− Одговарање на питања на основу ислушаног дела 
− Селектовање илустрација које одговарају 

прочитаном тексту 
− Цртање лика из дела 
− „Т-табела“ – цртање позитивног и негативног лика 
− Глумљење лика из књижевног дела 
− Израда сцене на основу прочитаног описа из дела 
− Разговор: Шта нам се допало у делу, а шта не  
− Правилно слагањеизмешаних илустрација из 

ислушаног текста   
− Смишљање новог имена за дело  

Л-I/Б1 разликује илустрацију и текст у књижевном 
делу; 

Л-I/Б2 говори о утисцима из садржаја;  

Л-I/Б3 изражава осеħања у везисадржаја, путем 
речи, цртежа и покрета; 

Л-I/Б4 прича о поступцима ликова; 

Л-I/Б5 слободно говори зашто му/јој се допада или 
не допада садржај; 

Л-I/Б6 слободно објашњава зашто му/јој се допада 
или не допада садржај. 

 

 

 

 



49 

 

− Препознавање познатих прича према апликацијама 
или ислушаним деловима прича 

− Глумљење: Кад би лоши вук био добар пријатељ 
Црвенкапи 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  МЕДИЈСКА КУЛТУРА  (МК)  

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/техникеучења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МК-I/А да се оспособи да прати различите 
медијске садржаје, одговарајуħе узрасту 

 

− Праћење доступних медијских садржаја 
− Цртање омиљених ликоваиз дечјих медијских 

садржаја 
− Драматизација према дечјем медијском садржају 
− Разговор о дечјим ТВ-емисијама, 

цртаним/анимираним филмовима, аудио записима 
и дигиталним садржајима 

− Праћење кратких медијских садржаја на различитим 
језицима 

МК-I/А1 препознаје: дечје ТВ-емисије, 
цртани/анимирани филм, аудио записе, дигиталне 
садржаје одговарајуħе узрасту;  

МК-I/А2 показује интерес за праћење различитих 
дечјих медијских садржаја; 

МК-I/А3 прати различите дечје медијске садржаје. 

 

МК-I/Бда се упознаје са начином употребе 
дигиталних дечјих садржаја 

 

− Разговор: Кад ми је компјутер користан (како, 
колико и с ким да се користи компјутер) 

− Коришћење доступних дигиталних садржаја 
− Илустровање: Ја и компјутер 

МК-I/Б1 употребљава одговарајуħе дигиталне 
дечје садржаје. 

МК-I/В да се упознаје са наменом 
библиотеке 

 

− Разгледање библиотеке у школи (или разговор 
помоћу слике/фотографије) 

− Разговор са библиотекаром (или разговор са 
наставником који глуми библиотекара) 

− Уређивање одељењског кутка (са књигама, 
сликовницама и часописима) 

− Игра улога: Библиотекари и читатељи 
− Дневно дружење (свакодневно читање 

книге/сликовнице по избору ученика) 
− Разговор: Омиљена књига моје баке/ мога деде 

МК-I/В1 зна намену библиотеке у школи. 
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− Смишљање правила за бригу о књигама 

МК-I/Г да користи дечје часописе и 
сликовнице/књиге 

 

-Цртање на основу прочитаног садржаја МК-I/Г1 истражује/користи кутак за читање у 
учионици (у зависности од ресурса у учионици); 
МК-I/Г2 користи дечје 
часописе/сликовнице/књиге. 

МК-I/Д да прати културно-уметничке 
садржаје одговарајуħе узрасту 

 

− Посета позоришту и биоскопу (у зависности од 
контекста) 

− Разговор о понашању током посете позоришту или 
биоскопу 

− Прављење маски 
− У улози омиљеног лика 
− Креирање кутка за драматизацију 
− Разговор о утисцима након представе/филма 
− Драматизација према познатим садржајима 
− Креирање луткарског кутка од кутије 

МК-I/Д1прати позоришне представе; 

МК-I/Д2прати дечји филм; 

МК-I/Д3 вреднује, подржава, имитира ликове. 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ПРИПРЕМА ЗА ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ (ПЧП) 

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/техникеучења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ПЧП-I/Ада се оспособи да визуелно 
препозна речи и да глобално чита 

 

 

 

 

 

 

 

− Разгледање сликовница (препознавање текста и 
илустрацији) 

− Игра: Погоди шта је... (показује текст, реч, 
илустрацију) 

− Игра: Слово, реч или реченица (разликује слово, реч 
и реченицу написану на картончиће) 

− Разговор о омиљеним играчкама/предметима у 
учионици 

− Цртање и именовање предмета из учионице  
− Повезивање сличица са речима   
− Записивање речи цртицама уместо словима 
− Записивање реченицацртицама уместо речима 

ПЧП- I/А1 препознаје илустрацију и текст; 

ПЧП-I/А2 повезује текст и илустрацију (показује 
текст, показује илустрацију);  

ПЧП-I/А3 препознаје речи преко  илустрација; 

ПЧП-I/А4 правилно изговара речи; 

ПЧП-I/А5 прави разлику између предмета, 
цртежа/слике и речи;  

ПЧП-I/А6прави разлику између речи, реченице и 
слова; 
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− Игра: Читамо имена која другари носе на  беџевима 
− Коришћење доступних васпитн-образовних 

софтвера 
− Истраживање кроз игру: Бројимо речи у реченици и 

реченице у кратком тексту 
− Лепљење речи написаних на стикерима 
− Читање пиктограма 
− Читање речи са сличица са именованим 

предметима 

ПЧП-I/А7глобално чита (преко визуелног 
повезивања на илустрацији/шеми) речи са великим 
и малим штампаним словима српског ħириличног 
писма. 

ПЧП-I/Бда разликује иправилно изговара 
гласове на различитим положајима у речи 

 

− Изговарање брзалица 
− Игра: На глас, на глас... (изговарање речи на основу 

првог гласа) 
− Цртање предмета и цртање цртица за свако слово 

њиховог имена, а затим изговарање одговарајућих 
гласова у различитом просторном положају 

− Игре за правилан изговор одговарајућег  гласа на 
почетку, у средини и на крају речи 

− Коришћење доступнихваспитно-образовних 
софтвера 

ПЧП-I/Б1 разликује гласове на почетку, у средини и 
на крају речи; 

ПЧП-I/Б2 правилно изговара гласове на почетку, у 
средини и на крају речи. 

 

 

 

ПЧП-I/В да се упозна са великим и малим 
штампаним словима српског ħириличног 
писма 

 

− Извлачење и погађање карата са написаним 
словима 

− Низање ђердана од слова написаних на картончиће 
− „Разбарушена азбука“ – певамо песму о словима 
− Моделовање и креирање слова из разних 

материјала  

ПЧП-I/В1 визуелно препознаје велика и мала 
штампана слова српског ħириличног писма. 

ПЧП-I/Г да се оспособи за почетно писање 
у сагласности са правилима писања на 
српском језику, развијајуħи координацију 
(око – рука) и графомоторику 

− Разгледање сликовница и уочавање правила при 
писању на српском језику - правци у писању (слева 
на десно и одозго ка доле); 

− Истраживачке активности разним врстама оловака: 
Различити трагови 

− Цртање 
− Доцртавање одговарајућих елемената из којих су 

састављена слова на занимљивим цртежима 
− Игре: Цртамо…  Доцртавамо/дописујемо...  
− Игра: Цртамо лавиринт 

ПЧП-I/Г1 шематски разуме правила при писању на 
српском језику- правце у писању (слева на десно и 
одозго ка доле); 

ПЧП-I/Г2 црта/доцртава/моделује елементе од 
којих су састављена слова у одређеном простору, 
на основу правила писања на српском језику (слева 
на десно и одозго ка доле); 

ПЧП-I/Г3 открива да се са различитим притиском 
оловке добија другачији траг; 



52 

 

− Игре: Сечемо и лепимо… Нижемо… Правимо 
смешна слова… 

− Игра: Моделујемо слова (од теста и  пластелина) 
− Игра: Пишем по песку  
− Игра: Ај' погоди које слово правим? 

(демонстрирање елемената од којих се састоји 
одговарајуће слово деловима тела) 

ПЧП-I/Г4 практикује графомоторичке вежбе кроз 
игру (црта, моделује, конструише, повезује са 
различитим материјалом, демонстрира деловима 
тела елементе од којих је састављено одговарајуħе 
слово и сл.); 
ПЧП-I/Г5 почиње да ствара, црта, креира велика и 
мала штампана слова српског ħириличног писма. 

ПЧП-I/Д да почне да препознаје неке 
интерпункцијске знакове и њихово 
значење 

 

− Моделовање интерпункцијских знакова 
− Игра: Ај' погоди каква је реченица (препознавање 

ислушаних обавештајних, узвичних и упитних 
реченица) 

− Разгледање сликовница у циљу откривања где и 
зашто је употребљен неки интерпункцијски знак. 

− Игра: Глумимо учитеље који налазе грешке 
(намерно неодговарајуће интонирана реченица са 
стране наставника, погрешно стављена апликација 
са интерпункцијским знаком и сл.) 

− „Извикујем, обавештавам, питам“ - (игре 
заизговарање различитих реченица према датим 
илустрацијама) 

− Читање текста без интерпункцијских знакова и 
откривање зашто су потребни 

ПЧД-I/Д1почиње да препознаје интерпункцијске 
знакове: тачку, упитник и узвичник. 

 

ПЧП-I/Ђ да се упозна са различитим 
материјалима и средствима за писање 

− Игра: Истражујем где могу да пишем 
− Игра: Истражујем чиме могу да пишем 

ПЧП-I/Ђ1 почиње да користи различите материјале 
и средства за писање. 

ПЧП-I/Е даразвије навике правилног 
положаја тела при читању и писању 

 

 

− Демонстрирање правилног држања тела при 
читању и писању 

− Игра: Хајде да глумимо столицу која се љути што је 
не користимо за правилно седење 

− Игра улога: Хајде да глумимо лист који се љути што 
не пишемо правилно 

− Игра: Правилно држим оловку (демонстрирање 
правилног држања оловке при доцртавању/цртању 
у ваздуху) 

− Истражујем и откривам: Шта се дешава кад пишем 
различитим притиском оловке 

− Игра: Како да бришемо, а да не изгужвамо лист 

ПЧП-I/Е1 има правилан положај тела при читању и 
писању; 

ПЧП-I/Е2 почиње правилно да рукује са прибором 
и материјалима за писање. 
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EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

 
Ученик/ученица треба: 

 да развије мотивацију за изучавање енглеског језика; 
 да развије интерес и љубав према енглеском језику; 
 да развије способности и вештине за активно слушање и разумевање једноставних језичких исказа; 
 да се оспособи да препозна и разумеречи и кратке једноставне реченице; 
 да развије способности и вештине усменог изражавања; 
 да се оспособи за коришћење једноставног вокабулара уједноставним језичким исказима; 
 да се оспособи за глобално читање; 
 да се оспособи за коришћење мултимедијских извора учења; 
 да се подстaкне на размишљање шта је добар, а шта није добар начин понашања; 
 да се уведе у културу земаља са енглеским говорним језиком. 

 

Програмска подручја: Годишњи фонд часова: 

(оријентацоно за свако програмско подручје) 

ЛЕКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ЛЈ) Временска димензија реализације подручја не 
може диференцирано да се представи. 

Резултати учењау настави енглеског језика 
постижу се интерном интеграцијом 

циљеваизједног или више програмских 
подручја. 

ПРАВИЛНО РАЗУМЕВАЊЕ И УПОТРЕБА ЈЕЗИКА (РУЈ) 

ВЕШТИНЕ (В) 

КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ (КСК) 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ЛЕКСИЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ (ЛЈ) 

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ЛЈ-I/А да се оспособи за препознавање, 
репродукцију и употребуречи/лексичких 
јединица 

− Песмица The finger family 
− My family Dice 
− All about me  
− Musical chair activities 
− Duck, duck, goose 
− Hide and seek (Жмурке) 
− Row your boat 
− Drawing dictation 
− Bingo 
− Песмица Ten little Indians 
− Counting (1-11) 
− Red light, green light 
− Telephone – Tongue twisters 
− Memory games 
− Who stole the cookie from the cookie jar? 
− Hot potato 
− Guess who 
− Keep the ball up 
− Treasure hunt 
− Hokey Pokey 
− Hot and cold 
− I see 
− Stand up, sit down (day/night) 
− Pumpkin says (Halloween) 
− Trick or treat (Halloween) 
− Freeze dance (Hallween) 
− Draw a pumpkin face game (Halloween)  
− Find the pumpkin (Halloween) 
− Find the easter eggs (Easter) 
− Easter egg Treasure Hunt (Easter) 

ЛЈ-I/А1 препознаје речи из дате теме; 

ЛЈ-I/А2 репродуцира речи из дате теме; 

ЛЈ-I/А3 употребљава речи из дате теме; 

ЛЈ-I/А4 препознаје бројеве од 1 до 10; 

ЛЈ-I/А5 репродуцира бројеве од 1 до 10; 

ЛЈ-I/А6 употребљава бројеве од 1 до 10. 
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− Santa says (Christmas) 
− Cross the odd one 
− Touch something (red, green…) 
− Flashcards 
− Shout it out 
− Fetch it 
− The rainbow song (review the colours) 
− Feel in the box 
− Gestures activities 
− What’s missing from the line up? 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ПРАВИЛНО РАЗУМЕВАЊЕ И УПОТРЕБА ЈЕЗИКА  (РУЈ)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

РУЈ-I/А да се оспособи да препознаје и 
употребљава основне граматичке структуре 

− Jeopardy 
− Who stole the cookie from the cookie jar? 
− Guess who  
− Telephone – Tongue twisters   
− Keep the ball up  
− Gestures activities  
− Shout it out  

РУЈ-I/А1 препознаје и разликује I и Yоu; 
РУЈ-I/А2 употребљава I и You; 
РУЈ-I/А3 препознаје значење и разликује I am и Yоu 
are; 
РУЈ-I/А4 употребљава форме I am и Yоu are; 
РУЈ-I/А5 препознаје значење форме tо have; 
РУЈ-I/А6 употребљава форму I have; 
РУЈ-I/А7 препознаје разлику између једнине и 
множине код познатих речи; 
РУЈ-I/А8  употребљава познате речи у једнини; 
РУЈ-I/А9 употребљава у множини познате речи 
којима су придодати познати једноставни бројеви; 
РУЈ-I/А10 препознаје и разликује this и that; 
РУЈ-I/А11 употребљава this и that; 
РУЈ-I/А12 препознаје и разликује my и your; 
РУЈ-I/А13 употребљава my и your. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ВЕШТИНЕ  (В)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

В-I/А да се оспособи за слушање и разумевање 
лексичких јединица и једноставних усмених 
исказа 

 

− Telephone – Tongue twisters 
− Guess who 
− Gestures activities  

В-I/А1 препознаје речи и једноставне исказе који 
садрже познате лексичке јединице (види ЛЈ-I/А); 

В-I/А2 разуме једноставна лична питања уколико 
саговорник говори полако и разговетно (на пр., 
“What’s your name?” “How old are you?” и сл.); 

В-I/А3 разуме основне заповедне исказе 
(пропраћене показивањем или гестикулацијом) и 
реагује на одговарајући начин. 

В-I/Б да се оспособи за правилну употребу 

лексичких јединица и продуцирање једноставних 

исказа и реченица 

− All about me 
− Who stole the cookie from the cookie jar? 
− Telephone – Tongue twisters 
− Guess who 
− Gestures activities 
− Hot potato 

В-I/Б1 правилно изговара познате лексичке јединице 
(види ЛЈ-I/А); 

В-I/Б2 представља самог себе, своју породицу и своје 
другове/другарице; 

В-I/Б3 даје основне личне информације (види ЛЈ-
I/А). 

В-I/Вда се оспособи за говорну интеракцију на 

једноставан начин и полако, уз помоћ 

саговорника 

 

− Hello song 
− Goodbye song 
− Telephone – Tongue twisters   
− Guess who 
− Gestures activities 
− Hot potato 

 

В-I/В1 успоставља основни социјални контакт 
користећи једноставне форме поздрављања и 
отпоздрављања, на пр., “Hello!”, “Hi!”, “Bye-bye!” и 
сл.; 

В-I/В2 успоставља основни социјални контакт 
користећи једноставне свакодневне учтиверечи и 
фразе, уводнеречи и др., на пр., “please”, “thank 
you”, “sorry” и сл.; 

В-I/В3 разуме, репродуцира и продуцира 
једноставне исказне реченице у усменој 
комуникацији; 
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В-I/В4 поставља и одговара на једноставна питања 
која садрже познате лексичке јединице (види ЛЈ- 
I/А). 

В-I/Г да се оспособи за глобално читање Gestures activities 
− I see 

В-I/Г1 разуме значење свакодневних симбола (на 
пр., семафор, „забрањено пушење”, „опасност”);  

В-I/Г2 разуме најважније наредбе у компјутерским 
програмима (на пр., “PRINT”, “SAVE”, “COPY” и сл.);  

В-I/Г3 разуме најчешће симболе повезане са 
дигиталном писменошћу (на пр., “Bluetooth”, “Wi-
Fi”, “Windows”, “Facebook”, “Youtube” и сл.). 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ  (КСК)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

КСК-I/А да се сензибилизује за уочавање и 

поштовање културолошких разлика 

− Guess who 
− Blue eyes, brown eyes 

КСК-I/А1 показује поштовање према туђим 
традицијама и културама. 

КСК-I/Б да развије интерес и радозналост према 

културама земаља из енглеског говорног подручја 

− Memory game 
− Jeopardy 
− Musical chair activities 

КСК-I/Б1 показује интерес и радозналост према 
културама земаља из енглеског говорног подручја. 
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МАТЕМАТИКА 

 

Програмска подручја: Годишњи фонд часова: 

(оријентацоно за свако програмско подручје) 

МАТЕМАТИКА ОКО НАС - МОН оријентационо 50-60 часова 

БРОЈЕВИ- Б оријентационо 60-70 часова 

МЕРЕЊЕ И РАД СА ПОДАЦИМА- МРП оријентационо 24 часа 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

Ученик/ученица:  

 Да стекне и развије: самосталност, иницијативност, тачност, радозналост, стрпљење и истрајност у започетим активностима. 

 Да се подстакне на решавање једноставне проблемске ситуације из свакодневног живота. 

 Да развије визуелну и тактилну перцепцију, као основу за сазнавање непосредне околине и математике као њеног дела. 

 Да се оспособи за откривање основних математичких појмова у свакодневном животу. 

 Да примени усвојена знања и вештине у свакодневном животу. 

 Да се подстакне на логичко и креативно размишљање. 

 Да се уведе у коришћење ИКТ-а у функцији математике. 

 Да се оспособи да процењује број предмета. 

 Да се оспособи да прави процену бројањем или мерењем. 

 Да спозна бројеве као квантитативно својство предмета. 

 Да развије графомоторику и да се уводи у писање цифри. 

 Да се оспособи за класификовање предмета на основу већег броја критеријума, серијације, упоређивања, кореспонденције и 
конзервације. 
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 Да се уведе у разумевање операција сабирања и одузимања. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: МАТЕМАТИКА ОКО НАС  (МОН)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МОН-I/А да препозна и именује предмете 
и карактеристике предмета око себе 

- Посматрамо предмете који се разликују по боји 

- Упоређујемо предмете (велико-мало) 

- Дидактичка игра: Упоређујемо (поређење предмета 
према њиховој дужини) 

- Одговарајуће постављамо знакове при поређењу две 
играчке/два предмета да бисмо показали који је 
већи/мањи или једнак 

- Доступни едукативни софтвери 

- Доступне едукативне игре 

МОН-I/А1 уочава и именује предмете из 
непосредне околине; 

МОН-I/А2 разликује предмете по боји; 

МОН-I/А3 разликује предмете по величини; 

МОН-I/А4 упоређује предмете по дужини: 
дугачко - кратко, високо - ниско; 

МОН-I/А5 упоређује предмете по величини:  

(веће - мање - једнако). 

МОН-I/Б да се оспособи да одређује 

положај предмета (у односу на себе, у 

простору, на цртежу) 

- Покретима руку и тела показујемо горе-доле, према 
нацртаним стрелицама које се понављају по неком 
редоследу  

- Игре за одређивање положаја (испред- иза-  између) 
поинструкцијама наставника 

- Вежбамо кретање у лево и десно преко покретних 
игара и постављања играчака лево и десно у односу 
на себе 

- Доступни едукативни софтвери 

- Доступне едукативне игре 

МОН-I/Б1 одређује положај предмета у односу на 
себе и у односу на њихов међусобни положај: 
МОН-IБ.1.1 горе - доле 

МОН-IБ.1.2 испред - иза - између 

МОН-IБ.1.3 изнад - испод 

МОН-IБ.1.4 близу - далеко 

МОН-IБ.1.5 унутра - споља - на 

МОН-IБ.1.6 лево - десно у односу на себе 
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МОН-I/В да се оспособи да групише 
предмете (скупове) по задатом својству  
(највише три) 

 

 

- Групишемо (лоптице разних боја, лоптице од 
пластелина, пластичне поклопце разних боја и 
величина) 

- Групишемо (средства за личну хигијену, амбалажу са 
нездраве хране, воће, поврће, школски прибор, 
намештај за сваку собу, животиње из различитих 
географских предела) 

- Манипулација са математичким логичким плочицама 
или исеченим апликацијама из облика 

МОН-I/В1 групише предмете према највише три 
својства (боја, намена, величина); 

МОН-I/В2 графички представља скупове (групе 
предмета). 

 

МОН-I/Г да се оспособи за одређивање 
припадности или неприпадности 
груписаних предмета (елементи  скупова) 

- Откривамо предмете који не припадају групи 
(предмети за личну хигијену, прибор за јело, апарати 
за домаћинството, намештај...) 

- Откривамо облик који не припада неком скупу из 
математичких логичких плочица 

МОН-I/Г1 утвдрђује да ли један предмет припада 
или не припада датој групи предмета (елементи 
скупа). 

МОН-I/Д да се оспособи да утврди 

релацију неког предмета упоређеног са 

два или више предмета 

 

- Моделујемо/обликујемо да бисмо поредили моделе 
и апликације 

- Дидактичка игра: Упоређујемо (по висини, величини, 
ширини, дебљини итд.) 

- Упоређујемо се са другарима 

- Упоређујемо нацртане траке (пут) 

- Доступни едукативни софтвери 

- Доступне едукативне игре 

 

 

МОН-I/Д1 одређује релацију предмета 
упоређеног са два или више сродних објеката; 

МОН-I/Д1.1.мање од 
МОН-I/Д1.2.веће од 
МОН-I/Д1.3.краће од 
МОН-I/Д1.4.дуже од 
МОН-I/Д1.5. уже од 
МОН-I/Д1.6.шире од 
МОН-I/Д1.7. ниже од 
МОН-I/Д1.8.више од 
МОН-I/Д1.9.дебље од 
МОН-I/Д1.10. тање од 

МОН-I/Ђ да се оспособи за слагање 

објеката/предмета према степену неког 

својства у растући или опадајући низ 

- Израђујемо апликације за слагање 

- Слажемо животиње по величини 

- Моделујемо/обликујемо предмете и слажемо их по 
висини 

МОН-I/Ђ1 слаже објекте у растући или опадајући 
низ, на основу једног својства: 
МОН-I/Ђ 1.1 мало–мање-најмање 
МОН-I/Ђ 1.2.велико –веће-највеће 
МОН-I/Ђ 1.3. кратко–краће-најкраће 
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- Слажемо куће од коцака/амабалаже, по висини 

- Слажемо папирне траке различите ширине/дужине 

- Доступни едукативни софтвери 

- Доступне едукативне игре 
 

МОН-I/Ђ 1.4. дугачко–дуже-најдуже 
МОН-I/Ђ 1.5. високо–више-највише 
МОН-I/Ђ 1.6. ниско–ниже-најниже 
МОН-I/Ђ 1.7. уско–уже-најуже 
МОН-I/Ђ 1.8.широко–шире-најшире 

МОН-I/Е да се оспособи да уочава и 
именује 3Д геометријскеоблике у 
непосредној околини  

 

- Откривамо облике у простору 

- Декоришем 3Д облик 

- Обликује пластичним цевима и спајалицама од 
пластелина 

- Дидактичка игра: Препознавање 3Д облика у околини 

- Дидактичка игра: Пронађи фудбалску лопту, тениску 
лоптицу, бејзбол-лоптицу, лоптицу за стони тенис, 
лоптицу за голф итд. 

МОН-I/Е1препознаје 3Д облике: коцку, квадар, 
лопту; 

МОН-I/Е2именује 3Д облике: коцку, квадар, 
лопту. 

 

 

МОН-I/Ж да се оспособи да препознаје и 
именује 2Д облике у непосредној околини 

- Израђујемо висеће украсе за учионицу, низањем2Д 
облика 

- Креирамо робота, воз, цвеће, кућицу и сл., 
комбинацијом 2Д облика 

- Састављамо танграм према датој шеми 
- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 

МОН-I/Ж1 препознаје 2Д облике: квадрат, круг, 
правоугаоник, троугао; 

МОН-I/Ж2 именује 2Д облике: квадрат, круг, 
правоугаоник, троугао. 

МОН-I/З да се упозна са појмовима права, 
крива, отворена и затворена линија  

 

− Истражујемо праве и криве линије у простору, на 
слици, на предметима 

− Цртам отворене и затворене криве линије 
− Доступни едукативни софтвери 
− Доступне едукативне игре 
− Играмо/обликујемо са концима 
− Цртамо слику према инструкцијама за цртање разних 

врста линија 
− Црта слободном руком 

 

МОН-I/З1 разликује праву линију; 

МОН-I/З2 црта праву линију; 

МОН-I/З3 разликује криву линију; 

МОН-I/З4 црта криву линију; 

МОН-I/З5 разликује отворену линију; 

МОН-I/З6 црта отворену линију; 

МОН-I/З7 разликује затворену линију; 

МОН-I/З8 црта затворену линију. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: БРОЈЕВИ (Б)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

Б-I/А да се оспособи да броји од 1 до 
најмање 20 

- Броји унапред кроз игре брзог слагања кула од чаша 
- Броји уназад кроз игре са скакањем 

(игре на отвореном) 
- „Процени, па изброј“ (каменчиће, пасуљ, штапиће, 

пластичне поклопце...) 
- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 

Б-I/А1 броји редом од 1 до најмање 20; 

Б-I/А2 броји уназад од 10 до 0. 

Б-I/Б да се оспособи да  одређује бројност 
елемената у скуповима (групи предмета) и 
да повезује количину са бројем елемената 
у скупу са одговарајућим симболима 
бројева (цифрама) 

 
 

- Игра: Колико треба да ставим у кутију? (пр., на кутији 
је означен број 5, а ученик пуни кутију конкретним 
материјалом према датом броју - 5 поклопаца, 5 
штапића, 5 зрна пасуља...) 

- Уочавамо празан скуп путем манипулације са 
играчкама и кутијом 

- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 
- Препознајемо празан скуп кроз испричану кратку 

причу 
- Моделујемо бројеве 
- Пишемо бројеве у посуди са брашном, у соли, са 

штапићем у песку 
- Игра: Ај' погоди којиброј правим? (демонстрирање 

елемената од којих се састоји одговарајућа цифра 
деловима тела) 

Б-I/Б1 повезује количину са бројем елемената у 
скуповима користећи симболе бројева (цифре); 
Б-I/Б2 повезује количину са бројем (од 1 до 5); 
Б-I/Б3 повезује количину са бројем (од 6 до 9); 
 
Б-I/Б4 препознаје празан скуп; 
Б-I/Б5 повезује празан скуп са 0; 
Б-I/Б6 препознаје бројеве од 0 до 10; 
 
Б-I/Б7 практикује графомоторичке вежбекроз 
игру (црта, моделује, конструише, повезује 
различитим материјалом, демонстрира елементе 
од којих се састоји одговарајућа цифра деловима 
тела и сл.); 
Б-I/Б8 почиње да ствара, креира цифре од 0 до 9. 

Б-I/В да се оспособи да упоређује бројеве 
до 10 

 

 

- Упоређујемо групе ученика 
- Обликујемо скупове од играчака/предмета и 

упоређујемо их 
- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 
- Упоређујемо картице са бројевима и знаковима за 

поређење 

Б-I/В1 упоређује два броја до 10; 
Б-I/В2 користи појмове „више“, „мање“ или 
„једнако“ за поређење група предмета (скупова) 
до 10; 
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- Показујемо примере једнаких група 
- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 

Б-I/В3 примењује симболе за поређење “>”, “<”, 
“=” за поређење два броја (скупа, групе из 
дидактичког материјала). 

Б-I/Г  да се оспособи да формира низ 
бројева до 10 

- Бојимо број између два броја (Табела 10) 
- Слажемо картице са бројевима 
- Настављамо растући или опадајући низ који почиње 

са било ког броја (до 10) Бројна оса 
- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 
- Игре са скоковима кроз бројну осу 

 

Б-I/Г1 слаже бројеве до најмање 10; 

Б-I/Г2 говори број који се налази између два броја 
(до 10); 

Б-I/Г3 наставља низ од датог броја (до 20). 

Б-I/Д да се уведе у операције сабирања и 
одузимања бројевадо 10 

 

- Игре са откривањем бројева већих за 1 од датог броја 
- Скоковима на бројној оси откривамо број већи за два 
- Манипулацијом предметима откривамо број већи за 

два. Примењујемо графички организатор (Део- део- 
цело) 

- Доступни едукативни софтвери 
- Доступне едукативне игре 
- Игре са бројном осом и табелом 
- Користимо манипулативе за добројавање 
- Примењујемо графички организатор (место сабирака 

у датом збиру) да бисмо проверили како промена 
редоследа сабирака не мења збир 

- Променом места картица са бројевима откривамо да 
промена редоследа сабирака не мења збир 

- Наставник чита кратку интерактивну причу, а ученици 
додају/одузимају апликације према садржају текста и 
рачунају кроз игру 

- Ученици покушавају да открију која реч из приче коју 
учитељ чита указује на сабирање 

- Одузима бројањем уназад/са 
манипулативима/бројном осом/табелом 10 

- Откривамо број за два мањи од датог броја помоћу: 
скокова на бројној оси, бојења поља у Табели 10, 
одузимања манипулатива 

Б-I/Д1 говори који број је за један већи од датог 
броја до 10 (следбеник); 

Б-I/Д2 говори који број је за један мањи од датог 
броја до 10 (претходник); 

Б-I/Д3 налази број за два већи од датог броја до 
10; 

Б-I/Д4 налази број за два мањи од датог броја до 
10; 

Б-I/Д5 препознаје знак +; 

Б-I/Д6 препознаје знак-; 

Б-I/Д7 препознаје знак =; 

Б-I/Д8 сабира парове бројева до 10, почевши од 
већег са добројавањем; 

Б-I/Д9 прави комбинације бројева чији је збир у 
оквирима прве десетице; 

Б-I/Д10 сабира број са самим собом највише до 
10(удвајање); 

Б-I/Д11 трансформише конкретну проблемску 
ситуацију у сабирање (текстуални задатак); 

Б-I/Д12 проверава одговор сабирањем бројева 
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- Ученици покушавају да открију која реч из приче коју 
учитељ чита указује на одузимање 

- Откривамо разне речи које ученик надаље препознаје 
да би проценио да ли треба да сабира или одузима 

- Делимо цео предмет на пола 
- Пресавијамо папир на пола 
- Бојимо половину понуђеног облика 

различитим редоследом; 

Б-I/Д13 разуме да промена редоследа сабирака 
не мења збир; 

Б-I/Д14 разуме одузимање као бројање уназад; 

Б-I/Д15 трансформише дату конкретну 
проблемску ситуацију у операцију одузимања 
(текстуални задатак); 

Б-I/Д16 одлучује да ли да користи сабирање или 
одузимање за решавање једноставних 
проблемских ситуација изречених вербално; 
Б-I/Д17 препознаје и именује цело и половину 
целог. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: МЕРЕЊЕ И РАД СА ПОДАЦИМА (МРП)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МРП-I/А да се подстакне на мерење, 

процењивање и упоређивање димензија 

изражених у нестандардним мерама 

 

- Меримо педљима, прстом, оловком, стопалом, 
концем, штапићем... 

- Игра–Конац - Меримо дужину конца потребног за 
игру 

- Корачамо и бројимо дужину на ограниченом простору 
- Меримо различите дужине око нас 
- Упоређујемо висину неколико другара 

 
 

 

МРП-I/А1 мери дужину применом нестандардних 
мера; 

МРП-I/А2 мери висину применом нестандардних 
мера; 

МРП-I/А3 упоређује дужину применом 
нестандардних мера; 

МРП-I/А4 упоређује висину применом 
нестандардних мера. 

МРП-I/Б да се упозна са вредностима 
монета (најмање 20) 

− Израда монета и банкнота од хартије 
− Игра „У продавници“ (мењамо монете 

раситњавањем) 

МРП-I/Б1 препознаје монете од 1, 2, 5 и 10 и 
банкноту од 10; 

МРП-I/Б2 мења монете за једнаку вредност; 
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− Игра „На пијаци“ (рачунамо како да платимо суму 

одабраних производа) 
− Копирање монета сенчењем различитих монета из РМ  
− Слагање  слагалице од симбола са монета (рис, 

пастрмка, паун ,шарпланинац) 

МРП-I/Б3 бира начин за израчунавање суме 
производа и објашњава га. 

МРП-I/В да се оспособи за  оријентацију у 
времену током дана 

- Говори примере шта ради у одређеном делу дана МРП-I/В1 препознаје делове дана: јутро, подне и 
вече. 
 

 

МРП-I/Г да се оспособи за прикупљање 
података повезаних са свакодневним 
животом 

- Прикупљамо податке о омиљеној боји/храни/игри 

- Прикупљамо податке током истраживања 

ограничене травнате површине (број влати траве, 

цветова, мрава, каменчића) 

МРП-I/Г1 прикупља податке према задатим 
инструкцијама. 

 

МРП-I/Д да се упозна са потребом и 
начином организовања прикупљених 
података повезаних са свакодневним 
животом 

- Цртамо колоне и редове у дворишту и постројавамо 
се на одговарајући начин 

- Постављамо предмете у колоне и редове 
 

МРП-I/Д1 разликује колону и ред. 

 

МРП-I/Ђ да се оспособи за приказивање 
података  

- Приказујемо податке о количини природних 
материјала употребљених за израду креативне слике 

- Приказујемо податке прикупљене током истраживања 

МРП-I/Ђ1 приказује податке у пиктограмима, 
табелама. 

МРП-I/Е да се оспособи за читање 
приказаних података 

 

- Приказујемо податке прикупљене током истраживања 
на неку тему 

- Закључујемо шта смо сазнали истраживањем 

МРП-I/Е1 чита организоване податке. 
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СВЕТ ОКО НАС 

 

Програмска тема Годишњи фонд часова 

(оријентацоно за свако програмско подручје) 

ЈА И ДРУГИ 20-22 

БРИНЕМ О СЕБИ И ОКОЛИНИ 10-12 

ИСТРАЖУЈЕМ ПРИРОДУ И ОКОЛИНУ 20-22 

ОРИЈЕНТИШЕМ СЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 14-16 

 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО  НАС ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

 

Ученик/ученица:  

 да развије позитивну слику о себи; 

 да упозна своју улогу и одговорност у различитим контекстима; 

 да се оспособи да идентификује, препознаје и изражава различите емоције; 

 да развије моралне квалитете личности; 

 да се оспособи за међусобну сарадњу, помагање и међусобно поштовање; 

 да стекне основне културне, здравствено-хигијенске и радне навике; 

 да се прилагоди новој школској средини; 

 да се оспособи за активно учешће у доношењу и поштовању правила понашања у разреду; 

 да открије и упозна карактеристике живе и неживе природе; 

 да се оспособи за посматрање, описивање и истраживање предмета и објеката у природи и околини; 

 да развије одговоран однос према непосредној околини; 
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 да се упозна са саобраћајем у непосредној околини и усвоји основна саобраћајна правила; 

 да се оспособи за оријентацију и сналажење у простору и времену; 

 да развије логичко размишљање; 

 да се оспособи за коришћење информатичке технологије. 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ЈА И ДРУГИ  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ЈД-I/А да спозна себе − Дидактичка игра: „Ја сам... “ 
− Игра: „Распевано име“ 
− Игра: „Разиграно име“ 
− По чему смо слични, а почему различити ја и мој 

друг... 
− Разговор: Како поступам кад... 
− Цртамо емотиконе 
− Пантомима осећаја 

JД-I/А1 самостално се представља (зна основне 
податкео себи); 

JД-I/А2 уочава сличности и разлике између себе и 
других; 

JД-I/А3 препознаје моралне квалитете (особине, 

вредности) код себе (доброта, искреност, ...); 

JД-I/А4 препознаје разне осећаје и емоције код себе. 

ЈД-I/Б да се подстакне на изражавање 

властите индивидуалности 

 

− Коцка осећаја 
− Активности за изражавање самог себе: Ученици 

разговарају и цртају своје омиљенествари 
− Ја могу сам/а 

 

JД-I/Б1 слободно изражава осећаје и емоције у 

различитим ситуацијама; 

JД-I/Б2 уме да наведе своје основне карактеристике; 

JД-I/Б3 препознаје активности које може самостално 
да извршава. 

ЈД-I/В да развије самопоуздање 

 

  -    По чему си посебан? 

  -    Волим себе, зато што... 

− Имам своје мишење... 

 

JД-I/В1 показује интерес и самоиницијативност за 
укључивање у активности; 

JД-I/В2 прихвата изазове; 

JД-I/В3 слободно разговара; 

JД-I/В4 слободно изражава мисли; 

JД-I/В5 обавља активности без страха од неуспеха; 
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JД-I/В6 препознаје властити напредак (кад је 
похваљен). 

JД-I/Г да усвоји начине другарског и 

културног понашања 

− Постер другарства 
− Пружене ручице 
− Играмо заједничке игре и поштујемо правила 
− Препознајем осећаје и разговарам о њима (на 

илустроване ситуације, у анимираном филму...) 
− Дидактичка игра: „Како се осећам“ 
− Решавамо конфликте 
− Културне речи (игре улога) 
− Игра:„Наши шарени портрети“ 

JД-I/Г1 дружи се са вршњацима; 
JД-I/Г2 самоиницијативно се укључујеу заједничке 
игре; 
JД-I/Г3 поштује правила групе; 
JД-I/Г4 препознаје различите осећаје и емоције код 
других (љубав, радост, тугу, страх, љутњу); 
JД-I/Г5 изражава различите осећаје и емоцијеу односу 
са другима (љубав, радост, тугу, страх, љутњу); 

JД-I/Г6 препознаје моралне квалитете (особине, 
вредности) код других (доброту, искреност,...); 

JД-I/Г7 спреман је да помогне онима којима је 
потребна помоћ; 

JД-I/Г8 не уздржава се да потражи помоћу колико му је 
потребна; 

JД-I/Г9 препознаје конфликтну ситуацију; 
JД-I/Г10 показује иницијативу за ненасилно 
понашање; 

JД-I/Г11 правилно поздравља (добро јутро, добар дан, 
добро вече, лаку ноћ) у различитим периодима дана; 

JД-I/Г12 употребљава културнеречи (хвала, изволи, 

молим те, извини) у разним ситуацијамау односима са 

другима. 

JД-I/Д да спозна школску средину и своју 

нову улогу ученика 

 

− Школска зграда од штапића од сладоледа 
− Цртамо школско двориште 
− Мој школски прибор 
− Кутак са заједничким прибором 
− Украшавамо учионицу 

 

JД-I/Д1 именује својушколу; 

ЈД-I/Д2 зна просторије у школи; 

ЈД-I/Д3 препознаје запослене у школи; 

JД-I/Д4 брине ошколском прибору; 
JД-I/Д5 брине о школском инвентару; 
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JД-I/Д6 учествује у уређењу учионице са својим 
радовима. 

JД-I/Ђ да доживи себе као део одељења 

 

− Драматизација: Позајмљујем, делим с другима 
− Како треба да се понашам у учионици 
− Хамер са правилима 

 

JД-I/Ђ1 доживљава себе као део разреда; 

JД-I/Ђ2 сарађује у пару; 

JД-I/Ђ3 сарађује у групи; 

JД-I/Ђ4 самоиницијативно се укључује у разредне 
активности; 

JД-I/Ђ5 учествује у доношењу правила у разреду; 

JД-I/Ђ6 поштује основна правила у разреду. 

KJ-I/Е да спозна себе као део породице 
− Моја породица 
− Симбол љубави 
− Моја мала планета: живот породица широм 

света 
− Моја кућица 
− Шта радим код куће? 
− Мој рођендан 
− Новогодишња бајка 
− Креирамо новогодишње јелке и украсе 

JД-I/Е1 уме да представи своју породицу; 
JД-I/Е2 изражава емоције о  својој породици 

(вербално и невербално); 

JД-I/Е3 зна да дом може да буде у кући или згради; 

JД-I/Е4 набраја и именује просторије у дому; 
JД-I/Е5 набраја и именује намештај у дому и зна чему 
служи; 
JД-I/Е6 набраја своје активности у дому; 
JД-I/Е7 изражава позитивна осећања током 
прослављања породичних празника (рођендани у 
породици, Нова година и сл.). 
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ПРОГРАМСКА ТЕМА: БРИНЕМ О СЕБИ И ОКОЛИНИ  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

БСО-I/А да спозна своје тело и функцију 

спољашњих делова тела и чула 

− Моје телo 
− Слагалица:„Људско тело“ 
− Дидактичка игра: „Штарадим са рукама, 

ногама...“ 
− Моја чула 
− Наши отисци (објашњавање игре) 

 

БСО-I/А1  препознаје и именује спољашње делове 
свог тела; 
БСО-I/А2 разуме функцију спољашњих делова тела; 
БСО-I/А3 идентификује чула вида, слуха, додира и 
укуса; 
БСО-I/А4 именује и набраја чулне органе и повезује их 
са одговарајућим чулима. 

БСО- I/Б да развије вештине за 
одржавање личне хигијене 

 

 

 

− Разговарамо о личној хигијени 
− Правилно перем руке 
− Коцка са средствима за личну хигијену 
− Календар навика 
− Тањир здраве хране 
− Здрави производи 
− Вежбам сваки дан 
− Покретне игре 
 

БСО-I/Б1 разуме потребу за редовним одржавањем 
личне хигијенеу циљу заштите властитог здравља; 

БСО-I/Б2 уме правилно да пере руке; 

БСО-I/Б3 редовно и правилно пере зубе; 

БСО-I/Б4  препознаје и набраја средства за личну 
хигијену; 

БСО-I/Б5 има развијене хигијенске навике; 

БСО-I/Б6 прави разлику између здраве и нездраве 
исхране; 

БСО-I/Б7 разуме потребуза редовном физичком 
активношћу у циљу одржавања властитог здравља; 

БСО-I/Б8 набраја физичке активности које спроводи у 
природи. 

БСО-I/В гради навике за бригу о околини 
− Правимо кутије за селектовање отпадау 

учионици (групна активност) 
− Еко-правила 
− Еколошка патрола 
− Садимо цвеће 
− Размишљамо: како да помогнемо животињама 

без дома у нашој околини 

БСО-I/В1 брине о хигијени у учионици; 

БСО-I/В2 брине о хигијени у школи и школском 
дворишту; 

БСО-I/В3 брине о хигијени у непосредној околини; 

БСО-I/В4 практикује брижан однос према биљкама; 



71 

 

БСО-I/В5 показује љубав према животињама. 

 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ИСТРАЖУЈЕМ ПРИРОДУ И  ОКОЛИНУ  (ИПО)  

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ИПО-I/А да се оспособи  да идентификује 
и разликује жива бића и неживе ствари 

 

 

− Откривамо чулима 
− Истраживачка активност: садимо биљку 
− Идемо у зоолошки врт да фотографишемо 

животиње 
− Истражујемо и разговарамо о животињама 
− Имитирамо животиње (покрете, звукове) 
− Моја омиљена животиња 
− Разговарамо окућним љубимцима 
− Животиња од листова (интеграција са ликовним 

образовањем) 
− Компјутерске игре са животињама 
− Животиње у сликовницама 
− Цртани филмови са животињама 

ИПО-I/А1 посматра разне објекте у природи (шта 
види, додирује, чује); 
ИПО-I/А2 идентификује и именује објекте у природи; 
ИПО-I/А3 идентификује и именује жива бића; 
ИПО-I/А4 идентификује и именује неживе ствари; 
ИПО-I/А5 истражује и објашњава по чему се жива бића 
разликују од неживих ствари; 
ИПО-I/А6 истражује како се из засађеног семена 
развија биљка; 
ИПО-I/А7 прати инструкције током истраживачке 
активности; 
ИПО-I/А8 разуме да су биљкама потребне светлост и 
вода да би расле; 
ИПО-I/А9 показује знати жељу и интерес према 
биљкама; 
ИПО-I/А10 препознаје и именује животиње које среће 
уприроди; 
ИПО-I/А11 идентификује неке њихове карактеристике 
(спољашњи изглед, начин кретања); 
ИПО-I/А12 показује знатижељу и интерес према 
животињама. 

ИПО-I/Бда се оспособи да разликује 
различите предмете у околини према 
њиховим карактеристикама 

− Дидактичка игра: „Пронађи ме“ 
− Од чега је направљено? 
− Материјали ушколском дворишту 
− Откривам додиром 

ИПО-I/Б1 посматраи именује разне предметеу 
непосредној околини; 
ИПО-I/Б2 открива од чега су направљени предмети; 
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− Групишемо предмете у учионици према врсти 
материјала од којих су направљени 

ИПО-I/Б3 препознаје карактеристике различитих 
материјала (дрво, папир, метал, стакло, пластика, 
тканина, гума). 

ИПО-I/В да развије саобраћајну културу 

 

− Саобраћај у мојој околини 
− Пешачки прелаз 
− Светла на семафору 
− Игре на саобраћајном тепиху 
− Безбедно место за игру 

 

 

ИПО-I/В1 посматра и разговара о саобраћају у месту у 
којем живи; 
ИПО-I/В2 свестан је да, с обзиром на свој узраст, у 
саобраћају може да се креће само у присуству одрасле 
особе; 
ИПО-I/В3 зна где треба да се крећу пешаци; 
ИПО-I/В4 препознаје и именује пешачки прелаз и зна 
да се улица најбезбедније прелази на пешачком 
прелазу; 
ИПО-I/В5 препознаје и именује семафор и зна његову 
функцију; 
ИПО-I/В6 препознаје места безбедна за игру. 

 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ОРИЈЕНТИШЕМ СЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ (ОПВ)  

Појединачни циљ Предлог-активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ОПВ-I/А да се оспособи за оријентацију у 
простору 

 

 

− Дидактичка игра: „Скривени предмет“ 
− Дидактичка игра: „Робот“ 
− Дидактичка игра: „Лево-десно“ 
− Лавиринт 
− Доступни васпитно-образовни софтвери 

 

 

ОПВ-I/А1 одређује положај предмета у односу на себе 
користећи термине: горе-доле, испред- иза, изнад- 
испод, близу-далеко, унутра - споља; 
ОПВ-I/А2 одређује међусобни положај предмета 

користећи одговарајућу терминологију (горе-доле, 

испред- иза, изнад- испод, близу-далеко, унутра - 

споља); 

ОПВ-I/А3 одређује леву и десну страну свог тела (лева 
и десна рука, лева и десна нога); 
ОПВ-I/А4 одређује лево и десно у односу на себе; 
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ОПВ-I/А5 уочава објекте помоћу којих може да се 
оријентишеу познатој околини (самостално се сналази 
у школској згради, препознаје пут од куће до школе). 

ОПВ-I/Бда се оспособи за оријентацију у 
времену 

 

− Разговарамо о годишњим добима 
− Моје омиљено годишње доба 
− Календар природе 
− Звукови из природе (киша, грмљавина, таласи, 

ветар, шуштање лишћа...) 
− Откривамо промене код биљака и животиња 

током годишњих доба 
− Стварам дело одјесењег лишћа 
− Птице ујесен 
− Израђујемо пахуље 
− Помажемо животињама зими 
− Кућица за птице (групна активност) 
− Висибаба 
− Пролећни пејзаж 
− Расцветано дрво од салвета (групна активност) 
− На плажи 
− Облачим сеу складу с годишњим добом 
− Онлајн бојанке 
− Покретна игра: Дан/ноћ 
− Зашто је дан, а зашто ноћ? 
− Цртамо небо 
− Мој дан 
− Јуче, данас, сутра 
− Сваки дан има свој број (интеграција са 

математиком) 

ОПВ-I/Б1 набраја и именује годишња доба; 

ОПВ-I/Б2 препознаје промене годишњих доба; 

ОПВ-I/Б3 помоћу питања описује њихове 

карактеристике; 

ОПВ-I/Б4 посматра и примећује промене код биљака и 

животиња у зависности од годишњег доба; 

ОПВ-I/Б5 именује и разликује звукове из природе; 

ОПВ-I/Б6 именује и разликује дан од ноћи; 

ОПВ-I/Б7 именује и разликује периоде у току дана 

(јутро, подне и вече); 

ОПВ-I/Б8 набраја активности које извршава у 

различитим периодима дана; 

ОПВ-I/Б9 разуме редослед догађаја: јуче, данас,сутра; 

ОПВ-I/Б10 именује дане у недељи. 
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УМЕТНОСТ 

 

 

Програмско подручје Годишњи фонд часова 

(оријентацоно за свако програмско подручје) 

ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ (ВУ) 40 часова 

МУЗИКА И СЦЕНСКЕ ИГРЕ (МСИ) 40 часова 

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ (КР) 28часова 

 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ УМЕТНОСТИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

 

Ученик/ученица:  

 да развије интерес и знатижељу према уметничком изражавању; 

 да се оспособи за изражавање своје индивидуалности кроз уметност; 

 да изгради самопоуздање и позитивну слику о себи; 

 да развије визуелну перцепцију околине, кроз упознавање и примену ликовног језика; 

 да се упозна са разним ликовним материјалима и техникама; 

 да развије вештине и способности неопходне за експресивно, инвентивно и креативно уметничко изражавање; 

 да се оспособи да истражује, експериментише, замишља и креира радом на уметничким творевинама; 

 да се оспособи за индивидуално изражавање доживљених уметничких творевина (мисли, осећања, доживљаји, машта...); 

 да поштује своје и туђе стваралаштво и дело; 

 да развије интерес за слушање музике; 

 да се оспособи да пева песме различитих ритмичко-мелодијских линија; 

 да развије осећај за ритам; 
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 да препозна разлику између основних врста темпа и динамике; 

 да се оспособи за свирање на ритмичким дечјим музичким инструментима (ДМИ); 

 да развије интерес према музичко-ритмичким уметностима; 

 да развије интерес и љубав према драмско-сценским уметностима; 

 да се оспособи за сарадњу у пару и групи током заједничких уметничких пројеката; 

 да развије културне, хигијенске и радне навике;  

 да се упозна са коришћењем ИКТ-а у уметничке циљеве. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ (ВУ)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ВУ-I/А да упозна подлоге и материјале за 
цртање, сликање, моделовање, штампање 

 

− Чиме/на чему могу да цртам 
− Чиме/на чему могу да сликам 
− Чиме могу да моделујем 
− Чиме могу да штампам 

−  

 

ВУ-I/А1 уз помоћ наставника, користи материјале за 
цртање: оловку, дрвене боје, фломастере, креде...; 

ВУ-I/А2 уз помоћ наставника,користи материјале за 
сликање: пастел (уљане боје), кредеу боји...; 

ВУ-I/А3 уз помоћ наставника, користи материјале за 
моделовање: тесто, пластелин, песак, снег...; 

ВУ-I/А4 уз помоћ наставника, користи материјале за 
штампање: природне и вештачке (лишће, кромпир, 
пластику...); 

ВУ-I/А5 истражује разне врсте подлога за 
цртање/сликање (меке-тврде, глатке-храпаве). 

ВУ-I/Б да поставља тело правилно при 
цртању/сликању/моделовању/штампању и 
сл. 

− Игре за слагање радног матријала по столу 
− Исправи тело 

ВУ-I/Б1 уз помоћ наставника, правилно поставља 
телопри цртању/сликању/моделовању; 

ВУ-I/Б2 имитира демонстрирану позицију тела. 

ВУ-I/В контрола кретања руке и развој 
графо-моторике 

--Вежбамо руку: притисак, угао руке током цртања, 
сликања, спајања, лепљења 

ВУ-I/В1 уз помоћ инструкција, труди се да прилагоди 
кретање руке при: 
цртању/сликању/моделовању/штампању; 
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ВУ-I/В2 рукује ликовним материјалима са почетним 
нивоом прецизности; 

ВУ-I/В3 током манипулације са ликовним 
материјалима, користи руку на почетном нивоу 
контроле. 

ВУ-I/Г да рукује прибором за рад на 
одговарајући начин и да брине о њему 

− Рад са прибором за цртање/сликање 
− Чувамо и одржавамо прибор и материјале за 

рад 

 

ВУ-I/Г1 чува материјал за рад у одговарајућим 
условима (затворени фломастери, боје...); 

ВУ-I/Г2 показује основне радне и хигијенско-техничке 
навике при руковању са материјалима. 

ВУ-I/Д да истражи и примени материјале за 
моделовање и конструисање 

− Моделујемо разним материјалима: тестом, 
пластелином, песком, снегом, коцкама 

− Обликујемо разним материјалима 
− Зидамо кућу од коцака 
− Воз од коцака 
− Моделујемо једноставне облике тестом, 

пластелином, песком, снегом, на основу 
посматраног или доживљеног садржаја 

 

ВУ-I/Д1 уз помоћ наставника, користи основне 
материјале за моделовање и грађење; 

ВУ-I/Д2 уз помоћ наставника, спаја, гради и 
конструише разним материјалима, додавањем и 
одузимањем, дограђивањем, надграђивањем 
(високо-ниско); 

ВУ-I/Д3 уз помоћ наставника, из малих делова спаја 
веће конструкције (део-целина); 

ВУ-I/Д4 препознаје и указује на: 

једнаке делове структуре, као инајвиши-најнижи, 
највећи-најмањи, најшири-најужи део структуре. 

ВУ-I/Ђ да уочи положај објеката у простору и 
да их одговарајуће прикаже у уметничком 
раду (горе-доле, испред-иза, унутра-споља 
итд.) 

 

-Цртам оно што ми кажеш - горе-доле, лево-
десно (у односу на себе), испред-иза, унутра-
споља, високо-ниско, широко-уско, испод-
изнад,споља-унутра 

− -Посматрамо непосредну околину 

ВУ-I/Ђ1 усмерено посматра непосредну околину; 

ВУ-I/Ђ2 набраја оно што посматра (целину и делове); 

ВУ-I/Ђ3 одређује положај објеката у простору; 

ВУ-I/Ђ4 препознаје и представља односе у 2Д (на 
површини) и 3Д (у простору). 

ВУ-I/Е да се упозна са основним ликовним 
принципима  неопходним за почетно 
стварање (ритам) 

 

− Посматрамо понављање око нас 
− Цртамо шаре које се понављају 
− Представљамо понављање једноставним 

облицима (ћилим, капи кише) 

ВУ-I/Е1 уз помоћ наставника, уочава просто и 
наизменично понављање у околини и уметничким 
делима (понављање у простору и на површини - 
ритам); 
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ВУ-I/Е2 уз помоћ наставника, представља просто 
понављање на површини. 

ВУ-I/Ж да се упозна са ликовним 
елементима неопходним за почетно 
стварање (тачка, линија, боја, величина, 
текстура, облик) 

− -Игра: Лавиринт 
− -Цртамолиније 
− -Истражујемолинијеокосебе 
− -Цртам оно што ми кажеш 
− -Игресаконцима 
− -Истражујемо:нашеомиљенебоје 
− -Којаје бојагде 
− -Певамо обојама 
− -Играмосебојама 
− -Препознајемо текстуру 
− -Игре са различитим површинама(глатка-

храпава,тврда-мека) 
 

ВУ-I/Ж1 уз помоћ наставника, препознаје разне врсте 
линија у околини и уметничким делима (на 
површини и у простору):  

праве-криве, танке-дебеле, пуне-испрекидане, 
отворене-затворене; 

ВУ-I/Ж2 црта тачке и различите врсте линија: праве, 
криве, танке, дебеле, таласасте, изломљене, пуне, 
испрекидане, отворене, затворене; 

ВУ-I/Ж3 зна које су основне боје: црвену, жуту и 
плаву; 

ВУ-I/Ж4 зна да именује боје које најчешће примећује 
у свакодневном окружењу; 

ВУ-I/Ж5 примењује основне боје на цртежу; 

ВУ-I/Ж6 препознаје да се ради о различитим врстама 
текстуре (глатка-храпава; тврда-мека); 

ВУ-I/Ж7 разликује велике и мале обликеу околини; 

ВУ-I/Ж8 препознаје једноставан и сложен облик; 

ВУ-I/Ж9 црта разне облике (мале-велике). 

ВУ-I/З да се оспособи за индивидуално 
изражавање кроз ликовне технике: сликање, 
моделовање, штампање, колаж 

- -Црта по свом избору 
- -Слика разним бојама 
- -Игре са тестом/ пластелином/глином... 
- -Цвет од пластичних поклопаца, дугмића 
- -Правимо отисак предмета премазаног бојом 
- -Истражујемо чији су отисци 

- -Прављење отисака разним предметима на 
различитој подлози 

- -Креирамо једноставне облике од колаж-папира 

ВУ-I/З1 црта оловком, воштаним пастелом, сувим 
пастелом, кредама, фломастерима...; 

ВУ-I/З2 слика применом основних боја; 

ВУ-I/З3 моделује једноставан и сложен облик са 
различитом текстуром (од теста, пластелина, 
глине...); 

ВУ-I/З4 штампа природним материјалима (поврћем, 
воћем, листом); 

ВУ-I/З5 релизује храпаву и глатку текстуру бојом, 
отисцима природних материјала; 
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ВУ-I/З6 ствара целину од неколико већих елемената, 
применом технике колаж. 

ВУ-I/И да се упозна са могућностима ИКТ-ау 
визуелном уметничком изражавању 

- - Доступни васпитно-образовни софтвери за 
цртање и дизајнирање 

ВУ-I/И1 увиђа могућност коришћења ИКТ-ау 
уметничком изражавању; 

ВУ-I/И2 уз помоћ наставника, реализује једноставан 
ликовни рад са компјутерским програмом (у 
зависности од контекста). 

ВУ-I/Ј да се подстакне на креативно, 
слободно уметничко стварање као начин 
изражавања самог себе 

- Стварам слободно 
- Изражавам своје осећаје 

ВУ-I/Ј1 показује мотивисаност (преданост и уживање) 
у радном процесу, без страха од неуспеха; 

ВУ-I/Ј2 реагује уметничкина одговарајуће спољашње 
подстицаје; 

ВУ-I/Ј3 уз подстицај наставника, способан је да 
изрази личне квалитете, осећаје, мисли у уметничком 
раду; 

ВУ-I/Ј4 уз подстицај наставника, способан је да 
преточи у ликовни израз садржаје из свакодневног 
живота и окружења. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: МУЗИКА И СЦЕНСКЕ ИГРЕ (МСИ)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МСИ-I/А да слуша и разликује шум и звук 

 

Музичка игра:  

- Истражујемо-производимо звукове 

- Слушамо различите звукове (пријатне, 
непријатне звукове и шумове из околине) 

-Имитирамо звукове 

„Карневал животиња“ К.С.Санс 

(уочавање пријатних и непријатних звукова) 

 

МСИ-I/А1 препознаје разне звукове из природе и 
околине; 

МСИ-I/А2 разликује разне звукове из природе и 
околине; 

МСИ-I/А3 имитира разне звукове и шумове из 
природе и околине; 

МСИ-I/А4 разликује пријатне од непријатних звукова. 

МСИ-I/Б да развије интерес за слушање 
музике 

- Из музике у слику (визуелно изражавање од 
слушаног дела 

- Изражавам осећаје-пантомима 

-Драматизација одслушане музике (сваки 
наставник може да направи свој избор 
композиције за драматизацију) 

 

МСИ-I/Б1 активно слуша кратка музичка дела; 

МСИ-I/Б2 даје кратке одговоре на питања из садржаја 
песме; 

МСИ-I/Б3 илуструје догађај из песме кроз цртеж; 

МСИ-I/Б4 изражава осећања изазвана од слушаном 
музиком. 

МСИ- I/В да се оспособи да користи 
правилан певачки став 

 

-Певајући дечје песме, вежбамо правилан 
певачки став 

 

МСИ-I/В1 уз инструкције наставника, заузима 
правилан певачки став; 

МСИ-I/В2 користи технике за правилно дисање при 
певању. 

МСИ-I/ Г да се упозна са разним врстама 
ритмичких дечјих музичких инструмената:  
удараљкама, штапићима и трианглом 

 

- Игре са ритмичким дечјим музичким 
инструментима:  

удараљкама, штапићима и трианглом 

 

МСИ-I/Г1 зна ритмичке дечје музичке инструменте: 
удараљке, штапиће и триангл; 

МСИ-I/Г2 разликује ритмичке дечје музичке 
инструменте; 
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МСИ-I/Г3 ствара звукове користећи удараљке, 
штапиће и триангл. 

МСИ-I/Д да се оспособи да препозна ритам, 
брзину и јачину у музичком делу 

Музичке игре: 

„Бумбаров лет“ Н.Р.Корсаков 

(имитација лета бумбара у разним брзинама и 
јачинама) 

- Бројалице 

- Брзалице 

(сваки наставник може да изабере бројалице и 
брзалице по слободном избору) 

 

МСИ-I/Д1 препознаје ритам у музичким делима; 

МСИ-I/Д2 прати задати ритам; 

МСИ-I/Д3 разликује брзину у музичком делу (споро-
брзо); 

МСИ-I/Д4 разликује јачину у музичком делу (јако-
тихо); 

МСИ-I/Д5 зна да изговара бројалице одговарајућег 
трајања (једнаке –различите); 

МСИ-I/Д6 зна да примењује одговарајућу брзинуу 
брзалицама (споро-брзо); 

МСИ-I/Д7 покушава да примењује ритам, темпо и 
динамику користећи дечје музичке инструменте 
(ДМИ). 

МСИ- I/Ђ да се оспособи за певање песама 
различитих по садржају и карактеру 

Обрада песама по слуху: 
- Песма о нашој школи 
- Првачић 
- Семафор 
- Празничне песме 
- Народна песма и др. 
- Песмеда дечјих фестивала 

(песме су дате као модел, сваки наставник може 
сам да избере песму по слободном избору) 

МСИ-I/Ђ1 певау распону ц1-а1 (до – ла); 

МСИ-I/Ђ2 разликује песмепо карактеру (весела-
тужна); 

МСИ-I/Ђ3 изражава осећаје изазване песмама које се 
разликују по карактеру. 

МСИ-I/Е да се подстиче на самостално и 
групно музичко изражавање покретом 

- Буди хит- Одељенски шоу талената(Игра) 

- Игра: Данас питамо и одговарамо певањем 

- Измишља мелодију и покрете да отпева бројеве 
до 20 

- Заједничка припрема сцене и реквизита за 
извођење кореографије дечје песме, у 
сагласности са мотивом песме 

МСИ-I/Е1 репродуцира елементарне сценске покрете; 

МСИ-I/Е2 изводи заједнички координисане покрете; 

МСИ-I/Е3 уме да координише своје покрете са групом; 

МСИ-I/Е4 усаглашава покрете са ритмом музике. 
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- Извођење једноставне кореографије познате 
дечје песме, при чему су деца подељена на 
певаче, плесаче (са реквизитима) и свираче 
(наритмичким ДМИ) 

МСИ-I/Ж да развије интерес и љубав према 
драмско-сценским уметностима 

 

- Праћење представа у установама културе 
- Разговор са уметницима (музичарима, 

балетским уметницима) 

МСИ-I/Ж1 показује интерес за праћење драмско-
сценских уметности; 

МСИ-I/Ж2 поштује инструкције опонашању 
упозоришту/дечјој представи/опери/балету; 

МСИ-I/Ж3 уз подстицај наставника, вербално 
изражава утиске након драмско-сценских изведби. 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ(КР)  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења 
и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

КР-I/А да се упозна са неким занатима и 
вештинама 

− -Посете занатлијским радионицама 
− - Разговарамо о занатима 
− - Игра: Шта ми је потребно? (зантлијски 

материјали и алати) 

КР-I/А1 уз помоћ наставника, може да наведе 
неколико заната; 

КР-I/А2 уз помоћ наставника, зна штаје посао неких 
занатлија (чиме се баве, шта израђују, где израђују...); 

КР-I/А3 може да наведе неке материјале за израду: 
дрво, папир, текстил и др. 

КР-I/Б да се изрази креативно кроз 
креирање једноставних ручних радова од 
предмета из окружења 

 

− - Израђујемо беџеве, налепнице од тафет-
папира... 

− - Украшавамо стару одећу 
− - Од старог правимо ново 

КР-I/Б1 уз помоћ наставника, креира дела са 
предметима из окружења; 

КР-I/Б2 уз посредство наставника, смишља начине за 
поновну употребу већ употребљених предмета 
(рециклира). 
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КР-I/В да развије интерес и вештине за 
декорацију и дизајн 

-Украшавамо простор 
-Модна ревија 
-Васпитно-образовни софтвери 
(понављањем шаре – ритам, добија декорацију) 
-Коришћење печата за декорисање 
(понављањем шаре – ритам, добија декорацију),  
- Декорисање колажом и сл. 

 

КР-I/В1 примењује инструкције наставника за 
правилну употребу прибора и материјала за 
декорисање и дизајнирање; 

КР-I/В2 уз помоћ наставника, декорише /дизајнира 
постојеће предмете (брош; беџ од листа, хартије и 
др.); 

КР-I/В3 уз помоћ наставника, учествује у декорисању 
учионице; 

КР-I/В4 користи  васпитно-образовне софтвере  за 
декорисање и дизајн (пр., црта у Paint-у, штампа и 
лепи на одговарајући материјал/предмет). 

КР-I/Г да  уочи декоративне елементе из 
свакодневног окружења (украсе, шаре, 
везове...) 

-Препознавање декорација у предметима КР-I/Г1 препознаје  и идентификује декоративне 
елементе (украсе, шаре, везове...). 

КР-I/Д да изради ритмичке дечје музичке 
инструменте (удараљке, штапиће и триангл) 
од природних материјала и предмета из 
непосредне околине 

− -Наши инструменти –веште руке 
− - Израда ритмичких дечјих музичких 

инструмената од природних материјала и 
предмета из непосредне околине 

КР-I/Д1 уз помоћ наставника, израђује ритмичке дечје 
музичке инструменте. 

КР-I/Ђ да свира на ритмичким дечјим 
музичким инструментима израђеним од 
природних материјала 

- -Музичке игре са израђеним дечјим ритмичким 
инстументима 

- -Прати ритам 

КР-I/Ђ1 свирау групина израђеним ритмичким дечјим 
музичким инструментима, применом једнаких и 
различитих трајања. 

КР-I/Е да се оспособи да плеше на музику 
коју слуша 

 

- Слуша  - плеше 

„ Плес пахуља“, композитор Клод Дебиси 

-Рођенданска забава 

КР-I/Е1 плеше у одговарајућем ритму на музику коју 
чује. 

КР-I/Ж да се оспособи да плеше народно 
коло 

 

- Народноколо: „Правоколо“(коло са 
једноставним корацима) 

(народно коло је дато као модел, сваки 
наставник може сам да изабере народно коло и 
музичку игру по слободном избору, у складу са 
узрастом деце) 

КР-I/Ж1 прати инструкције за играње кола; 

КР-I/Ж2 увежбава и изводи кораке правогкола; 

КР-I/Ж3 игра право коло. 
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КР-I/З да изрази осећаје бојама 

 

- Пролећно цвеће 
- Новогодишња бајка 
- Идемо на одмор 

КР-I/З1 користи боје за изражавање својих 

осећаја изазваних различитим уметничким делима. 

КР I/И да се оспособи за музичко 
изражавање на дати повод 

 

 

-Музичка игра:  

„ Музичка столица“ 

- Рођендан, годишњадоба, Нова година 

-Музички забавник 

КР-I/И1 пева, свира, плеше на дати повод. 

КР-I/Ј да се оспособи за ликовно 
изражавање на дати повод 

- Креирање честитке, поклона, украшавање... КР-I/Ј1 црта, боји, моделује, штампана дати повод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Програмско подручје Годишњи фонд часова: 

(оријентацоно за свако програмско подручје) 

Природни облици кретања 24 

Атлетска АЗБУКА 16 

Гимнастичка АЗБУКА 16 

Ритам и плесови 16 

Игре 24 

Покретни садржаји из алтернативне околине 12 

 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ОБРАЗОВАЊА ЗА ПРВИ РАЗРЕД  

 

Ученик/ученица:  

 да се упозна са извођењем основних вештина кретања (природни облици кретања - локомоторни, манипулативни и 
нелокомоторни); 

 да се упозна са извођењем елементарних облика покретних вештина из различитих категорија; 

 да се упозна са концептима изучених моторних вештина; 

 да се оспособи за социјално понашање кроз учешће у физичкој активности; 

 да развије персоналне вештине кроз учешће у физичкој активности; 

 да се упозна са важношћу телесног развоја; 

 да развије моторичке способности важне за кардио-респираторну издржљивост, мишићну снагу, флексибилност, брзину, 
мишићну издржљивост и др. 
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 да разуме значење принципа и концепата здравог активногначина живота крозпрактиковање физичких активности; 

 да развије здраве навике. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ПОК–I/А да се способи за извођење 
основних облика постројавања и 
престројавањау простору 

 Постављање у колону, ред, круг; 
 Постројавање у ред, колону и кружну формацију 

(демонстрација); 
 Кретање у колони праволинијски и кружно 
 Постављање у колону, ред, круг, применом 

различитих покретних игара (балон, птице на 
грани, возови..) 

 Кретање у колони (воз...) 

ПОК–I/А1 поставља се у ред; 

ПОК–I/А2 поставља се у колону; 

ПОК–I/А3 креће се у колони; 

ПОК–I/А4 поставља се у круг; 

ПОК–I/А5 окреће се лево и  десно на задати знак. 

ПОК–I/Б да изводи основне вежбе за 
обликовање  

ПОК–I/Б12 имитирањем изводи предручење, 
заручење, узручење, одручење и приручење; 

                                                                 

2Предручење: подизање хоризонтално испружене/их руке/руку напред до висине рамена 

Заручење: подизање косо испружене/их руке/руку уназад 

Одручење: подизање хоризонтално испружене/их руке/руку устрану до висине рамена 

Приручење: приближавање испружене/их руке/руку телу 

Узручење: подизање испружене/их руке/руку вертикално изнад главе 

Претклон: савијање тела према напред 

Отклон: савијање тела устрану 

Заклон: пружање тела уназад 

Засук: окретање тела устрану 

Предножење: подизање ноге испружене према напред 

Заножење: подизање ноге испружене уназад 

Одножење: подизање ноге испружене устрану 
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 Вежбе за обликовање целог тела и делова тела 
путем имитирања (тик-так, скупљање јабука, 
ластавица, авион, поглед ка сунцу, прављење 
фигура,  дан-ноћ...) 

 Природни облици кретања: разне врсте ходања, 
трчања, бацања, поскока, скокова, пењања, 
котрљања, вишења, пузања, вучења, потискивања, 
ношења и провлачења у разним срединама, 
употребом разних справа, предмета и реквизита 

 разни облици ходања и трчања уз правилно 
држање тела (различитом брзином, променом 
правца, смера, темпа и ритма) 

 бацање, хватање, додавање разних предмета и 
реквизита у различитим правцима 

 поскоци и скокови у месту и у покрету: напред, 
назад, бочно, суножно и једноножно, прескакање 
предмета и реквизита поређаних на подлози 
(палице, конопци, нацртане линије и др.), галоп 
напред и у страну, дечји поскоци, прескакање 
конопца, игра са ластишем. 

 пењање на степенице, рипстол, косу површину и 
ниске справе (шведски сандук, клупу и др.) 

 котрљање у различитим правцима на разним 
подлогама 

 подизање и ношење предмета различите 
величине, тежине и облика, самостално, у 
паровима и групно 

ПОК–I/Б2 имитирањем изводи претклон, отклон, 
заклон и засук; 

ПОК–I/Б3 имитирањем изводи предножење, 
заножење, одножење и приножење. 

ПОК–I/В да се оспособи заизвођење 
основних  природних облика кретања у 
различитим срединама и положајима 

ПОК–I/В1 хода различитом брзином и променом 
правца; 

ПОК–I/В2 хода уз контролисано кретањеделова тела 
и целог тела; 

ПОК–I/В3 трчи различитом брзином и уз промену 
правца; 

ПОК–I/В4 трчи уз контролисано кретање делова тела 
и целог тела; 

ПОК–I/В5 баца, хвата и додаје разне предмете и 
реквизите у различитим правцима; 

ПОК–I/В6 поскаче и скаче у месту и покрету (напред, 
назад, бочно, суножно и једноножно); 

ПОК–I/В7 пење се на степенице, рипстол, косу 
површину и ниске справе; 

ПОК–I/В8 котрља се у разним правцима на 
различитим подлогама; 

ПОК–I/В9 подиже и носи предмете различите 
величине, тежине и облика; 

ПОК–I/В10 вуче и гура предмете и реквизите у 
различитим положајима; 

                                                                 

Приножење: приближавање ноге испружене до потпорне ноге 
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 вучење и потискивање у различитим облицима и 
положајима 

 вишење на рипстолу и ниском вратилу 
 провлачење кроз разне справе и реквизите 
 пузање на разне начине, на различитим 

површинама и правцима 
 извођење вежби за обликовање тела у различитим 

положајима, самостално, у паровима, са справама 
и реквизитима и без њих 

 Моторичке игре са разним врстама ходања, 
трчања, бацања, хватања,  скокова, поскока, 
пењања, котрљања, вишења, пузања, вучења, 
потискивања, ношења и провлачења у разним 
срединама, употребом разних справа, предмета и 
реквизита 

ПОК–I/В11 виси контролисано на разбоју, рипстолу, 
ниском вратилу и карикама; 

ПОК–I/В12 провлачи се кроз разне справе и 
реквизите (обруче, сегменте шведског сандука); 

ПОК–I/В13 пузи на разне начине, на различитим 
површинама и у различитим правцима; 

ПОК–I/В14 препознаје справе, предмете и 
реквизитекоји се користе за основне природне 
облике кретања. 

ПОК–I/Г да развије  основне моторичке 
способности при извођењу природних 
облика кретања 

ПОК–I/Г1 показује промену у брзини кретања3; 

ПОК–I/Г2 манифестује промену у издржљивости2 
приликом кретања; 

ПОК–I/Г3 показује променуу координацији2целог тела 
приликом кретања; 

ПОК–I/Г4 одржава равнотежу2у различитим 
положајима и облицима кретања; 

ПОК–I/Г5 показује промену у снази2појединих делова 
тела и целог тела; 

ПОК–I/Г6 показује променуу 
флексибилности2појединих делова тела. 

ПОК–I/Д  да развије позитивне 
психолошке особине при извођењу 
природних облика кретања 

ПОК–I/Д1 изражава позитивне емоције кроз игру; 

ПОК–I/Д2 показује самопоуздање при извођењу 
природних обликакретања; 

ПОК–I/Д3 упоран и истрајан при извођењу природних 
обликакретања (игара). 

                                                                 

3Стандардизована батерија тестова за процену моторичких способности и мере за процену антропометријских карактеристика (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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ПОК–I/Ђ да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу 
природних облика кретања 

ПОК–I/Ђ1 понаша се другарски и сарађује у групи 
током физичких активности; 

ПОК–I/Ђ2 поштује правила и фер-плеј. 

ПОК–I/Е да развије здраве навике и 
навике безбедног кретањау простору при 
извођењу природних облика кретања. 

 

 

 

ПОК–I/Е1 сазнаје штаје здрава храна; 

ПОК–I/Е2 редовно вежба; 

ПОК–I/Е3 настоји даправилнодржи тело; 

ПОК–I/Е4 поштује правила безбедногпонашањатоком 
физичке активности; 

ПОК–I/Е5 чува околину у којој се креће и вежба. 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: АТЛЕТСКА АЗБУКА  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

АА–I/А да упозна основне облике 
кретања из атлетске азбуке 

 Координисано ходање и трчање 
 Координисано ходање и трчање уз промену 

правца и ритма 
 Ходање и трчање са преношењем терета 
 Ходање и трчање у ограниченом просторуу 

различитим правцима 
 Трчање до одређеног циља 
 Ходање и трчање са извршавањем различитих 

задатака 
 Игре за брзо реаговање 

АА–I/А1 именује основне облике кретања из атлетске 
азбуке. 

АА–I/Б да се оспособи за извођење 
основних облика кретања из атлетске 
азбуке 

АА–I/Б1 корача координисано уз промену правца, 
ритма и брзине; 

АА–I/Б2 трчи координисано уз промену правца, 
ритма и брзине; 

АА–I/Б3 скаче суножним одскокомиз места и из 
залета; 

АА–I/Б4 скаче једноножним одскокомиз местаи из 
залета; 
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 Скакање на разне начине: из места и са залетом, 
са једноножним и суножним одскоком и 
суножним доскоком 

 Скакање преко разних препрека 
 Прескакање одређених раздаљина из места и са 

залетом, са једноножним и суножним одскоком и 
суножним доскоком 

 Бацање разних предмета на разне начине 
 Бацање разних предмета (лоптица различитог 

облика, величине и обима, фризбија, обруча...) у 
разне циљеве (мету, гол, кош, обележену 
површину, корпу, кутију...) и у даљ 

 Штафетне и елементарне игре са ходањем, 
трчањем, скакањем и бацањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

АА–I/Б5 баца предмете (различитог облика, тежине и 
обима, на разне начинеу различите циљеве) са 
једном и са обе руке. 

АА –I/В да развије моторичке 
способности при извођењуоблика 
кретања из атлетске азбуке 

 

АА–I/В1 показује променуу издржљивости4при 
кретању; 

АА–I/В2 показује променуу координацији4 целог тела 
при кретању; 

АА–I/В3 одржава равнотежу4у различитим 
положајима и облицима кретања; 

АА–I/В4 показује промену у снази појединих делова 
тела и целог тела и целог тела; 

АА–I/В5 показује променуу 
флексибилности4појединих делова тела. 

АА –I/Г да развије психолошке особине 
при извођењу облика кретања из 
атлетске азбуке 

АА–I/Г1 упоран и истрајан при извођењу основних 
покрета из атлетске азбуке; 

АА–I/Г2 показује самопоуздање приизвођењу 
основних покрета из атлетске азбуке; 

АА–I/Г3 дисциплинован је при извођењу основних 
покрета из атлетске азбуке. 

АА –I/Д да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу 
облика кретања из атлетске азбуке 

АА–I/Д1 поштује правила понашања током примене 
основних облика кретања из атлетске азбуке. 

АА –I/Ђ да развије здраве навике и 
навике безбедног кретања у простору 
при извођењу облика кретања из 
атлетске азбуке 

АА–I/Ђ1 зна шта су здраве навике; 

АА–I/Ђ2 има навике личне хигијене; 

АА–I/Ђ3 почиње да брине о хигијени спортске 
опреме. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ГИМНАСТИЧКА АЗБУКА4 

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ГА–I/А да упозна основне облике 
кретања из гимнастичке азбуке 

 Правилно држање тела и гимнастичко ходање 
 Вежбе за обликовање тела без справа и са њима 

(палице, траке, конопци, обручи, чуњеви, лоптице 
и сл.), уз музичку пратњу и без ње. 

 Гимнастичке игре са имитирањем животиња, 
појава и предмета (поскакивање као зец, вожња 
колица, четвороножно ходањеу потпору предњем 
и потпору задњему свим смеровима). 

 Пузање, провлачење, прескакање, пењање, 
силажење на подлози и справама. 

 Вежбе на партеру: котрљање напред, назад и у 
страну, клацкање у згрченом седећем положају до 
наслањања на леђа и до клечећег положаја на 
стопалима, колут напред на косој површини, колут 
напред на равној површини. 

 Висови (прости и мешани) на ниској притки на 
вратилу и двовисинском разбоју, кретањеу страну, 
напред, назад, окретање и пењањесанижих у више 
положаје (вис са потколеницом). Њихање у вису на 
рипстолу лево и десно. 

 Потпори и упори (мешани) предњи и задњи. 
Кретање напред, назад, у страну, окретањеу 
потпору згрчено, склоњено, исправљено. 

ГА-I/А1 именује основне облике кретања из 
гимнастичке азбуке. 

 

ГА–I/Б да се оспособи за извођење 
основних облика кретања из гимнастичке 
азбуке 

ГА-I/Б1 хода гимнастички, уз правилно држање тела 
(на равној површини); 

ГА-I/Б2 изводи вежбе за обликовање тела са и без 
справа и уз музичку пратњу и без ње; 

ГА-I/Б3 имитира покрете животиња и појава. 

ГА-I/Б4 правилно се котрља; 

ГА-I/Б5 љуља се седећи; 

ГА-I/Б6 почиње да изводи колут напред; 

ГА-I/Б7 виси на разним справама; 

ГА-I/Б8 хода по обележеној линији; 

ГА-I/Б9 наскаче на ниски шведски сандук; 

ГА-I/Б10 препознаје гимнастичке справе и реквизите. 

ГА–I/В да развије моторичке способности 
при извођењу облика кретања из 
гимнастичке азбуке 

ГА–I/В1 показује промену у брзини5кретања;  

ГА–I/В2 показује промену у издржљивости6при 
кретању;  

                                                                 

4Појмови из гимнастичке азбуке: Висови: положаји код којих се ученик налази испод тачке контакта са справом. 

Потпори: положаји код којих се ученик налази изнад тачке контакта са справом; ако се контакт са справом остварује рукама,  називају се прости, а уколико се контакт остварује 
рукама и другим делом тела (ногама), називају се мешани потпори. 

5Стандардизована батерија тестова за процену моторичких способности и мере за процену антропометријских карактеристика (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 



91 

 

Прескакање препрека у упору предњем у страну и 
напред. 

 Вежбе за равнотежу: ходање по линији, напред, 
бочно и назад. 

 Ходање по шведској клупи или ниској греди 
(напред, бочно, назад). 

 Скокови у месту и кретање на предњем делу 
стопала, једноножно и суножно, комбиновано. 

 Наскок на душек или шведски сандук 
саједноножним и суножним одскоком и суножним 
доскоком. 

 Полигони сасавлађивањем справа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГА–I/В3 показује промену у координацији6целог тела 
при кретању;  

ГА–I/В4 одржава равнотежу6у различитим 
положајима и облицима кретањима;  

ГА–I/В5 показује промену уснази6појединих делова 
тела и целог тела; 

ГА–I/В6 показује променуу флексибилности6 

појединих делова тела. 

ГА–I/Г да развије психолошке особине 
при извођењу облика кретања из 
гимнастичке азбуке 

ГА–I/Г1 упоран и истрајан при извођењу основних 
облика кретања у гимнастичким вежбама; 

ГА–I/Г2 показује самопоуздање при извођењу 
основних облика кретања из гимнастичке азбуке; 

ГА–I/Г3 дисциплинован је при извођењу основних 
кретања из гимнастичке азбуке. 

ГА–I/Д да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу 
облика кретања из гимнастичке азбуке 

ГА-I/Д1 поштује правила понашања при извођењу 
основних облика кретања из гимнастичке азбуке. 

ГА–I/Ђ да развије здраве навике и навике 
безбедног кретања у простору при 
извођењу облика кретања из 
гимнастичке азбуке 

ГА-I/Ђ1 има навике личне хигијене; 

ГА-I/Ђ2 правилно брине о хигијени спортске опреме; 

ГА-I/Ђ3 благовремено реагује при кретању у 
различитим ситуацијама; 

ГА-I/Ђ4 безбедно се крећеу простору. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: РИТАМ И ПЛЕСОВИ6 

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

РП–I/А да се упозна са једноставним 
покретима из плесова и народних кола 
изведених у ритму 

 Упознавање ритмичности 
 Ритмичко ходање и трчање уз промену ритма и 

темпа (пропраћено тактирањем тапшањем 
длановима) и уз музичку пратњу 

 Ритмичко ходање и трчање уз промену правца 
 Слободно покретно изражавање на музику 
 Имитирање животиња, појава и предмета уз 

музичку и ритмичку пратњу 
 Кретањеу месту и у простору (њихање, таласање, 

кружење, падање) 
 Кретање појединим деловима тела и целим телом 
 Састав од једноставне композиције уз музичку 

пратњу 
 Извођење једноставних плесова – дечја полка, кроз 

усаглашавање својих покрета са партнеровим 
 Извођење једноставних кола по избору из родног 

краја, уз музичку пратњу 
 Активности усмерене ка развијању ритмичког и 

естетског изражавања, смисла за колегијалност, 
одговорности и позитивног сарадничког односа 

РП–I/А1 именује једноставне покрете из плесова и 
народних кола изведених у ритму. 

РП–I/Б да се оспособи за извођење 
једноставних покрета из плесова и 
народних кола изведених у ритму 

РП–I/Б1 изводи моторичке покрете у ритму без 
музике; 

РП–I/Б2 изводи моторичке покрете у ритму уз музику; 

РП–I/Б3 изводи једноставне дечје плесове; 

РП–I/Б4 изводи једноставне плесне игре; 

РП–I/Б5 изводи једноставна народна кола. 

РП-I/В да развије моторичке способности 
при извођењу једноставних покрета из 
плесова и народних кола 

РП–I/В1 изводи једноставне плесове, игре и кола 
одговарајућом брзином; 

РП–I/В2 показује промену у издржљивости при 
плесању и игрању; 

РП–I/В3 координисано изводи покрете код 
једноставних плесова, игара и кола; 

РП–I/В4 одржава равнотежу при извођењу покрета; 

РП–I/В5 показује промену у флексибилности 
појединих делова тела при плесању и игрању. 

                                                                 

6Плес: ритмичко кретање тела у складу са ритмом музике. 

Темпо: различита брзина којом се изводи музика. 

Ритам: низ тонова и пауза различитих трајања. 
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РП–I/Г да развије психолошке особине 
при извођењу једноставних покрета из 
плесова и народних кола 

РП–I/Г1 изражава позитивне емоције кроз плесне 
игре; 

РП– I/Г2 упоран/упорна и истрајан/истрајна при 
извођењу дечјих плесова, плесних игара и народних 
кола; 

РП–I/Г3 показује самопоуздање при извођењу 
ритмичких покрета; 

РП–I/Г4 препознаје естетско кретање. 

РП–I/Д да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу 
једноставних покрета из плесова и 
народних кола 

РП–I/Д1 поштује правила понашања при извођењу 
једноставних плесова, игара и кола; 

РП–I/Д2 понаша се другарски и сарађује у групи при 
извођењу једноставних плесова, игара и кола; 

РП–I/Д3 изражава позитивне емоције при извођењу 
једноставних плесова, игара и кола. 

РП–I/Ђ да развије здраве навике при 
извођењу једноставних покрета из 
плесова и народних кола 

РП–I/Ђ1 вежба редовно; 

РП–I/Ђ2 правилно држи тело; 

РП–I/Ђ3 поседује навике личне хигијене. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ИГРЕ  

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

И-I/А да се оспособи за извођење 
природних облика кретања у 
елементарним и штафетним играма 

 Елементарне и штафетне игре 
 Игре са балонима (додавање, хватање, одбијање) 
 Игре са лоптама различите величине, облика, 

тежине и обима, са различитим деловима тела 
 Котрљање разних врста лопти на разне начине 
 Вођење лопте право и уз промену правца 
 Бацање разних врста лопти са једном и обе руке, у 

месту и у покрету 
 Додавање са једном и обе руке у месту и у покрету 

и хватање разних лопти 
 Одбијање лопти са једном и са обе руке у месту и у 

покрету 
 Једноставне штафетне и елементарне игре са 

лоптом 
 Једноставне мале групне игре са лоптом 
 Реализација разних игара са лоптом - са 

ловљењем, хватањем, заробљавањем и сл. 
 Котрља, води, баца, додаје, хвата и одбија лопту 

кроз разне игре 
 Пребацује лопту и друге предмете ка другом 

ученику преко препреке или у обележеном 
простору 

 

И-I/А1 игра једноставне моторичке игре саходањем; 
И-I/А2 игра једноставне моторичке игре са трчањем; 
И-I/А3 игра једноставне моторичке игре са поскоцима 
и скоковима;  
И-I/А4 игра једноставне моторичке игре са бацањем и 
хватањем;  
И-I/А5 игра једноставне штафетне игре; 
И-I/А6 комбинује различите природни облике 
кретањау једноставним елементарним и штафетним 
играма. 

И–I/Б да развије моторичке способности 
при извођењу игара 

И–I/Б1 показује променуу брзини7кретања; 

И–I/Б2 показује променуу издржљивости8 при 
кретању; 

И–I/Б3 показује променуу координацији8 целог тела 
при кретању; 

И–I/Б4 одржава равнотежу8у различитим положајима 
и покретима; 

И–I/Б5 показује промену у снази8појединих делова 
тела и целог тела; 

И–I/Б6 показује промену у флексибилности8 

појединих делова тела. 

                                                                 

7Стандардизована батерија тестова за процену моторичких способности и мере за процену антропометријских карактеристика(EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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И –I/В да развије психолошке особине 
при извођењу игара 

 
 
 
 
 
 
 
 

И-I/В1 изражава емоцијеу игри са другим ученицима 
(уздржава се, зна да се радује победи, прихвата 
пораз). 

И –I/Г да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу игара 

И-I/Г1 поштује правила понашања у играма; 

И-I/Г2 понаша се другарски и сарађује са осталима у 
игри; 
И-I/Г3 изражава подршку свом тиму (усмено и у игри); 

И-I/Г4 изражава позитивне емоције кроз игру. 

И –I/Д да развије здраве навике и да се 
безбедно креће у простору при извођењу 
игара 

И–I/Д1 вежба редовно; 

И–I/Д2 поседује навике личне хигијене; 

И–I/Д3 правилно брине о хигијени спортске опреме; 

И-I/Д4 благовремено реагује при кретању у разним 
ситуацијама; 

И-I/Д5 безбедно се креће у простору. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: ПОКРЕТНИ САДРЖАЈИ ИЗ АЛТЕРНАТИВНЕ ОКОЛИНЕ8 

Појединачни циљ Предлог активности и стратегије/технике учења и 
поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ПСАО-I/А да се упозна са природним 
облицима кретања у разним срединама 

 Пливање: активности на води са задацима датим у 
виду игре, вежбе за прилагођавање отпору воде, 
потапање главе у воду, гледање под водом, 
издисање под водом, одржавање на води, скок на 
ноге у воду, повезивање вежби за прилагођавање у 
води кроз различите елементарне игре у плиткој 
води 

 Зимске активности: игре на снегу, санкање, клизање 
на леду, скијање (вежбе за навикавање на скије, 
пењање на скије, окретање са скијама на равној 
површини у месту, спуштање равно, спуштање са 
плужењем, елементарни ликови) 

 Вожња: тротинет, бицикл (са 2 или 3 точка) и 
ролери 

 Пешачење, оријентационо кретање и пењање по 
вештачкој стени 

ПСАО-I/A1 изводи активности у воденој средини; 

ПСАО-I/A2 одржава равнотежу током зимских 
активности (на клизаљкама, санкама, скијама и у 
разним условима; 

ПСАО-I/A3 почиње да управља тротинетом; 

ПСАО-I/A4 почиње да управља бициклом; 

ПСАО-I/A5 почиње да управља ролерима; 

ПСАО-I/A6 пешачи у природи; 

ПСАО-I/A7 почиње оријентационо да се креће уз 
асистенцију; 

ПСАО-I/A8 почиње да се пење на вештачку стену уз 
асистенцију. 

ПСАО-I/Б да развије моторичке 
способности при извођењу покретних 
садржаја из алтернативне околине 

ПСАО-I/Б1 показује промену у брзини кретања;9 

ПСАО-I/Б2 показује промену у издржљивости10 при 
кретању; 

ПСАО-I/Б3 показује промену у координацији10 целог 
тела при кретању; 

ПСАО-I/Б4 одржава равнотежу10у различитим 
положајима и покретима; 

ПСАО-I/Б5 показује промену у снази10појединих 
делова тела и целог тела; 

                                                                 

8Активности и резултати ће се остварити у зависности од услова којима располаже школа и околина у којој се налази (инфраструктурни, природни)  

9Стандардизована батерија тестова за процену моторичких способности и мере за процену антропометријских карактеристика(EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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ПСАО-I/Б6 показује промену у 
флексибилности10појединих делова тела. 

ПСАО-I/В да развије психолошке особине 
при извођењу покретних садржаја из 
алтернативне околине 

ПСАО-I/В1 изражава позитивне емоције при учешћу у 
активностима у воденој средини; 

ПСАО-I/В2 изражава позитивне емоције при учешћуу 
зимским активностима; 

ПСАО-I/В3 изражава позитивне емоције при 
управљању ролерима, тротинетом и бициклом; 

ПСАО-I/В4 изражава позитивне емоције при 
пешачењу у природи; 

ПСАО-I/В5 изражава позитивне емоције при 
оријентационом кретању; 

ПСАО-I/В6 изражава позитивне емоције при пењању 
на вештачку стену; 
ПСАО-I/В7 поштује правила понашања при кретању у 
различитим срединама; 

ПСАО-I/В8 понаша се другарски и сарађује с другима. 

ПСАО-I/Г да се оспособи за одговарајуће 
социјално понашање при извођењу 
покретних садржаја из алтернативне 
околине 

ПСАО-I/Г1 поштује правила понашања у одговарајућој 
ситуацији; 

ПСАО-I/Г2 доприноси реализацији задатака. 

ПСАО-I/Д да развије здраве навике и да 
се безбедно креће у простору при 
извођењу покретних садржаја из 
алтернативне околине 

ПСАО-I/Д1 брине о средини окосебе; 

ПСАО-I/Д2 правилно брине о хигијени спортске 
опреме; 

ПСАО-I/Д3 благовремено реагујепри кретањуу 
разним ситуацијама; 

ПСАО-I/Д4 безбедно се крећеу средини. 

 


