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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧАСУ 

 
НАЗИВ ШКОЛЕ: ОШ «Свети Сава» 
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: IV 3 
ДАТУМ: 27. 03.2006. 
НАСТАВНИ ЧАС: трећи 
УЧИТЕЉ: Оливера Самарџић 
МЕНТОР: Проф. др Бранислав Грдинић 

 
2. ОПШТИ МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

 
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Познавање природе 
НАСТАВНА ТЕМА: Човек 
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:  
ТИП ЧАСА: Обрада новог градива 
ЦИЉ ЧАСА:  Упознавање чулних 

органа, њихове финкције 
       и значаја за људски орга- 
       низам. 

ЗАДАЦИ ЧАСА:  
А) образовни  Упознавање основне грађе 

        чулних органа, њихове фу-
        нкције и начина њихове  
        заштите и неге.          

Б) васпитни  Схватање значаја чула за 
човека.  
 Навикавање ученика на 

       сарадњу и међусобно по- 
       магање међу ученицима.    
 



 
  Развијање самосталности 

код ученика, заштите и 
хигијене чулних органа. 

В) функционални  Развијање навика прави- 
лног одржавања чула. 
 Развијање способности 
критичког посматрања и 
логичког закључивања. 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:  вербално – текстуална 
 усмене речи – дијалог 
 писане речи – рад на 
тексту 
 илустративно - 
демонстративна 
 метода игре 

НАСТАВНИ ОБЛИЦИ 
РАДА: 

 фронтални 
 групни 
 индивидуални 

НАСТАВНА 
ПОМАГАЛА: 

 графоскоп 

НАСТАВНА СРЕДСТВА:  графофолија 
 пано 
 инструктивни листић 
 природни материјал 
 лопта, звоно, сат, марама
 кора дрвета, огледалце,  
плиш, флашице, врећа 
 рукавице 
 зрна биљака 



 непровидне чиније 
 уџбеник за познавање 
природе 
 чаша 

 ЛИТЕРАТУРА: 
1. Проф. др Б. Грдинић, мр Н. Бранковић: »Методика 
познавања природе и света око нас у наставној 
пракси»; Култура , Бачки Петровац 2005. 

    2. Шарл Офре: «Зрнца наука 3», Завод за уџбенике и       
наставна средства, Београд,  2004. 
3. М. Ћук, М. Маринковић: «ЗДРАВИ БИЛИ»,  
здравствено васпитање за 1. разред основне школе, 
Нова школа, Београд, 2004. 
4. Б. Требјешанин, Љ. Новковић, Б. Гачановић:        
«ПРИРУЧНИК уз уџбенички комплет ~ПРИРОДА 
И ДРУШТВО~ у другом разреду основне школе, 
 ЗЗУНС, Београд, 2001. 
5. Дечији часопис: «Школарка», март 2005. и 2006.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

АРТИКУЛАЦИЈА ЧАСА: 
Уводни део часа: 
              ( 5 минута ) 

 Решавање асоцијација у 
циљу мотивисања ученика 
за рад. 
 Истицање циља часа. 
 Припрема ученика за рад: 
давање упутства за рад, по-
дела инструктивних листи-
ћа и материјала за рад. 

(Избор вође групе и подела 
ученика у групе урађена је пре  
самог часа). 
 

Централни део часа: 
                     ( 30 минута ) 

 Рад ученика на инструкти- 
вним листићима. 
 Учитељ координира рад 
ученика и по потреби даје 
додатна упутства за израду 
задатака. 
 Групе подносе извештај. 
 Дискусија и запис на пано  
и у свескама најважнијих 

       закључака. 
Завршни део часа: 
                 ( 10 минута ) 

 Понављање усвојеног зна- 
ња путем решавања задата-
ка на графофолији. 
 Вредновање рада групе. 



 МЕТОДСКА УПУТСТВА 
 
 
Уводни део часа 

1. ФАЗА 
Подела ученика у групе врши се пре часа. У свакој групи је 
 по 4 до 5 ученика. 
Следи игра асоцијације. (Прилог број 1) 
Из сваке групе по један ученик ће отворити по једно поље 
и давати предлог решења колоне или коначног решења. 
Проверити да ли је ученицима сваки појам јасан како би 
лакше дошли до асоцијације. Појмови вид, слух, мирис, 
укус и додир наводе ученике да размишљају о чулима и   
чулним органима. 
    2. ФАЗА 
Уводни део часа користи се и за именовање група и избор  
 вођа групе, као и за давање упутства о начину рада у гру- 
 пи. Свака група добија различите задатке. Одговоре запи- 
 сују у свеске. Потом се групама деле инструктивни листи- 
 ћи и материјали за рад. 
 Именовање група врши се на тај начин што се свакој групи  
подели слика  неког од чулних органа, а ученици треба  да 
погоде о ком је чулу реч:нос, ухо, око, кожа или 
језик. (Прилог број 2) 
 
Централни део часа 

 

   3. ФАЗА 
 Рад на инструктивним листићима. 

 



  

                      Група Чуло вида 
 Потребан материјал: марама, шест чинија прекривених алуминијумском 
 фолијом (А,Б,Ц,В,Д,Г). 

1. Повежите очи марамом. Шта додирујете у чинијама? 
2. Склоните мараме са очију и видите која се зрна биљака се налазе у 

а? (Запажања упишите у табелу). чинијам
               

Т А Б Е Л А      В И Д А 
ЧИНИЈА А  ЧИНИЈА В  
ЧИНИЈА Б  ЧИНИЈА Д  
ЧИНИЈА Ц  ЧИНИЈА Г  

 
3. Да ли сте могли разликовати зрна биљака додиром са повезом  
     преко очију? Зашто? 
     Покушајте на основу посматране појаве да напишете закључак. 
    Пронађите у уџбенику познавања природе текст о чулу вида и 
     користите га у току решавања следећих задатака. 
4. Добро погледај слику ока па допуни следеће реченице: 
    Очи су смештене у ____________, а састоје се од очне ___________ 
    и _____________ делова ока, које __________ око. Помоћни делови 
    су: __________, _____________, ____________, _____________ и 
    и ____________жлезде. Очи покрећу _______________________. 

          Реченице препишите у свеску. 
5. Објасните како видимо.                            
Заокружите ДА ако је дата реченица тачна, односно НЕ ако је нетачна: 
Не додирујемо очи прљавим рукама.                                           ДА   НЕ 

     Читамо само при слабој или јакој светлости.                             ДА   НЕ 
     Очи не треба да чувамо од дима и прашине.                              ДА   НЕ      
     Оштре предмете и опасне растворе држимо далеко од очију.  ДА   НЕ      

 Увек гледамо директно у Сунце.                                                 ДА   НЕ 
 Ако нам се очи црвене и пецкају, одлазимо код лекара.           ДА   НЕ 
 



Група Чуло слуха 
 
 Потребан материјал: лопта, чаша, звоно, сат, пиштаљка. 
1. Покушајте од датих предмета на столу да произведете одређени звук, 
а затим звукове које сте чули окарактеришите у табели стављањем *. 

Т А Б Е Л А         З В У К А 
 јак слаб продоран дубок трајан наизменичан
лопта која 
одскаче 

      

звоно       
куцање сата       
ивица чаше        
пиштаљка       

 На основу проучавања звукова које производе дати предмети, напишите  
 закључак о томе. 
  Пронађите у уџбенику текст о чулу слуха, прочитајте га и користите 
  при решавању следећих задатака. 
2. Орган чула слуха је ухо и он је врло сложен орган. Састоји се од спо-  
љашњег, средњег и унутрашњег дела. Добро погледајте  слику,  па 
поред ушне шкољке упишите  број 1, поред слушног канала број 2, 
поред бубне опне број 3, поред слушне кошчице број 4, поред пужа 

       број 5 и поред слушног нерва број 6.   
                                                                                                                           

  
                                                                                        

3. Објасни како чујемо звукове и шумове. 
4. Допуни следеће реченице речима које недостају: 
У унутрашњем уху се налазе и чулни органи за _________________. 
захваљујући њима осећамо промене положаја _______ у __________. 

      Реченице препишите у свеску. 
5. Заокружи ДА ако је реченица тачна, односно НЕ ако је нетачна. 
Уши треба редовно прати јер се у њима сакупља нечистоћа.   ДА   НЕ 
Запаљење уха и прејаки звукови не могу да изазову наглувост.ДА НЕ 
Уши не треба да чистимо оштрим предметима јер можемо повредити 
бубну опну.                                                                                      ДА  НЕ 
Нашим ушима највише прија бука.                                               ДА  НЕ 



Група Чуло мириса 
 
Потребан материјал: пет непровидних чинија прекривених алуминију- 
мском фолијом (А,Б,В,Г,Д). 
     1. Покушајте да сазнате ште се налази у чинијама, а да не подигнете  
         фолију и да их не додирнете. 

2. Проверите да ли је исти садржај у свакој чинији! 
За сваку чинију, ако осетите мирис употребите следеће симболе: 
+++ много, ++ средње, + мало, 0 уопште не. 
 

Т А Б Е Л А   М И Р И С А 
ученици Вукота Вања Стојан Никола Теодора 
чинија А      
чинија В      
чинија Г      
чинија Д      
чинија Б      

        
        Упоредите добијене податке, па на основу тога напишите закључак  
        у вези са појавом коју сте испитивали. 
        Пронађите у уџбенику текст о чулу мириса,прочитајте га и  кори- 
        стите при решавању следећих задатака. 

3. Зашто ниси осетио мирис метала у чинији?        
4. Објасни како се ствара осећај мириса? 
5. На слици означи: а) чулне ћелије за мирис       б) носну шупљину 

                                                    
6. Објасни следеће реченице: 
НЕ ЧАЧКАЈ НОС ПРСТИМА! 
НОС ТРЕБА ЧУВАТИ ОД ПОВРЕДА И ПРЉАВШТИНА! 
 
 
 
 



 
Група Чуло укуса 

 
 Потребан материјал: чиније, кифла, банана, кикирики, јабука, лимун, 
 помаранџа, грејпфрут, чај, вода. 
1. Пробајте све што је у чинијама, а затим упишите који сте укус осетили 
у табелу:  

     
Т А Б Е Л А   У К У С А 

слатко слано горко кисело 
    

 
Покушајте на основу појаве коју сте испитивали да напишете 
закључак. 

2. Означи на слици којим сте делом језика осетили који укус. 

                                                                      

  Пронађите у уџбенику текст о чулу укуса, прочитајте га и користите     
при решавању следећих задатака. 
3. Допуни следеће реченице речима које недостају: 
    Орган чула укуса је смештен на ____________. На његовој површини  
     се налазе осетљиве ____________ које омогућују да осетимо укус  
     ____________. Храна се раствара _______________. 
     Реченице препишите у свеску. 
 4. Објасни зашто, ако на језик ставимо парче пластике, дрвета или мета- 
     ла, не осећамо укус. 
 
 
           



        
      Група Чуло додира 
 
  Потребан материјал: шарена, непровидна кутија, рукавице, предмети. 
1. Ставите рукавице на руке и покушајте додиром да сазнате шта се крије у њој. 
2. Скините рукавице па утврдите да ли сте тачно проценили шта се крије у 
кутији. Проверите особине предмета (храпаво, глатко, округло, хладно, уско,  
топло, мекано, тврдо, оштро, савитљиво.....) 
Запишите у табелу шта сте уочили: 
 

Т А Б Е Л А    Д О Д И Р А 
са рукавицама додирујем без рукавица додирујем 

  

 
Упоредите резултате добијене у табели и покушајте да изведете закључак. 

      Пронађите у уџбенику текст о чулним органима, прочитајте га и користите 
      при решавању следећих задатака. 
3. Објасните зашто сте прецизније могли да одредите шта се налази у кутији  
без рукавица. 

4. Допуни следеће реченице одговарајућим речима. 
У кожи се налазе телашца осетљива на __________, __________, __________ 
и ___________. Ти ситни чулни органи повезани су нервима с ____________. 
Телашца нису ________________ распоређена по телу. Највише их има на 
_______________ прстију. У кожи се налазе и нервни завршеци којима се 
осећа __________. 

5. У уџбенику на страни 122. добро погледај слику |уздужни пресек коже| па 
означи: а) површину коже, б) длаку, в) корен длаке, г) знојне жлезде. 
 

                                               
 



 
      Ученици раде у групи тако што сви прате упутства и учествују у 
посматрању и извођењу одређених радњи и активности. Затим покушавају 
сви заједно да размисле и писмено одговоре у свеске на постављена питања. 
Групе користе материјал, прибор и уџбеник познавања природе који им 
помаже у раду. 
      Учитељ непрекидно прати рад ученика, помаже групама којима је то 
неопходно и усмерава их и подстиче уколико се налазе у извесној недоумици 
 
 
      Након групног рада ученика на инструктивним листићима, следи изве- 
штавање група пред одељењем о урађеним задацима.У извештају учествују 
сви ученици групе: један ученик показује и објашњава радње на природном и 
вештачком материјалу, други ученик објашњава шта се налази на слици,  
трећи ученик објашњава одговоре на постављена питања, остали ученици 
читају закључке. Учитељ се задржава на најважнијим појединостима и пита 
ученике шта мисле да би требало да сви запишу о ономе што је та група 
урадила.Тако су сви ученици активни приликом извештавања. 
 

            Неки од могућих закључака ученика могли би да гласе овако: 
 Очима видим и разликујем по боји и по облику зрна биљака.       
(А-кукуруз, Б-соја, В-пиринач, Ц-кафа, Д-пасуљ, Г-пшеница); 
Имам ЧУЛО ВИДА. 

 НЕ ДОДИРУЈ ОЧИ ПРЉАВИМ ПРСТИМА.  
 ЧУВАЈ ИХ ОД ПОВРЕДЕ, ДИМА И ПРАШИНЕ. 
 ЧИТАЈ ПРИ УМЕРЕНОЈ СВЕТЛОСТИ. 
 НИКАДА НЕ ГЛЕДАЈ ДИРЕКТНО У СУНЦЕ. 
 Ушима чујем и разликујем разне звукове.Имам ЧУЛО СЛУХА. 
 СВАКОДНЕВНО ОДРЖАВАЈ ХИГИЈЕНУ УШИЈУ. НЕ ЧАЧКАЈ УШИ. 
 НИКАДА НЕМОЈ ЧИСТИТИ УШИ ОШТРИМ ПРЕДМЕТИМА ЈЕР МОЖЕШ 
ПОВРЕДИТИ БУБНУ ОПНУ. 
 Нос ми служи да осећам и разликујем мирисе. 
(А-банана, Б-метал, В-нана, Г-шаргарепа, Д-јабука) 
Имам ЧУЛО МИРИСА. 

 НОС ТРЕБА ЧУВАТИ ОД ПОВРЕДА И ПРЉАВШТИНЕ. 
 НЕ ЧАЧКАЈ НОС ПРСТИМА, НЕ БРИШИ ГА РУКАМА, НИ РУКАВОМ, ВЕЋ 
ЧИСТОМ МАРАМИЦОМ. 

 



 
 
 

 Језиком осећам да ли је храна слатка, горка, слана или кисела.  
Имам ЧУЛО УКУСА. 
 
 Кожом осећам шта је тврдо (камен), меко (плишани медо), топло 
(флашица чаја), хладно(залеђена флашица), храпаво (кора дрвета), 
глатко(огледалце), округло(лопта), оштро (виљушка), савитљиво 
(пластелин)...Имам ЧУЛО ДОДИРА. 

 РЕДОВНО ОДРЖАВАЈ ХИГИЈЕНУ КОЖЕ.  
 ЧУВАЈ ЈЕ ОД ПОВРЕДА. 

Након извештаја свих група још једном се чита запис са табле. 
 

 
   Завршни део часа 
   4. ФАЗА 
   Провера знања врши се фронтално путем графофолије. 
   (Прилог број 3) 
    
   5. ФАЗА 
    Вредновање рада групе. (Прилог број 4) 
    Врши се на тај начин што сви чланови групе добијају исту оцену,      
    чиме свако преузима свој део одговорности.За сваки постављени   
    критеријум групи се додељује одређени број бодова (1, 3 ули 5). 
Збрајањем бодова долази се до коначне оцене, на основу утврђене 
бодовне скале. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
         Прилог број 3 – графофолија 
 
    1. Објасни како разумеш реченицу «Свет спознајем чулима»? 
             ________________________________________________________ 
 
    2. Допуни следеће реченице речима које недостају: 
        Човек има ______ чула. 
         а) Чуло _______ чији орган је _______. 
         б) Чуло _______ чији орган је _______. 
         в) Чуло _______ чији орган је _______. 
         д) Чуло _______ чији орган је _______. 
         г) Чуло _______  чији орган је смештен на _______. 
         Осећај вида, слуха, укуса, мириса и додира ствара се у _________. 
 
   3.  Зашто је нос «стражар» органа за дисање и варење? 

  __________________________________________________________ 
 

    4.  Објасни зашто кожа има вишеструку улогу? 
         ________________________________________________________ 
 
    5.                                                   Ове две усправне линије су једнаке  
                                                           дужине. Како се зове ова појава ? 
                                                                   __________________________________ 
                                                                   Објасни шта она значи? 
                                                                   ___________________________________ 
                                                                   ___________________________________ 
     
   6.   Зашто кожу треба да штитимо и негујемо? 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
 
 Прилог број 4 
 
 
 
 
          

назив 
групе 

тачност 
одговора 

прецизност
извештаја 

прецизност 
грфичких 
прилога 

сложност ОЦЕНА 
ГРУПЕ 

чуло 
вида 

     

чуло 
слуха 

     

чуло 
укуса 

     

чуло 
мириса 

     

чуло 
додира 

     

 
 
 

 



       Прилог број 5- графофолија 
СИСТЕМ ЧУЛНИХ ОРГАНА 

         
 

                                     
 
 

               
 
 
                                              

                                       



 
светлост звук парфем слано кожа 

гледати ухо ружа слатко топло 

око чути пријатан кисело храпаво

наочари тишина нос горко тврдо 

вид слух мирис укус додир

чула 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДСКА УПУТСТВА 
 
 
Уводни део часа 

7. ФАЗА 
Подела ученика у групе врши се пре часа. У свакој групи је 
 по 4 до 5 ученика. 
Следи игра асоцијације. (Прилог број 1) 
Из сваке групе по један ученик ће отворити по једно поље 
и давати предлог решења колоне или коначног решења. 
Проверити да ли је ученицима сваки појам јасан како би 
лакше дошли до асоцијације. Појмови вид, слух, мирис, 
укус и додир наводе ученике да размишљају о чулима и   
чулним органима. 
    2. ФАЗА 
Уводни део часа користи се и за именовање група и избор  
 вођа групе, као и за давање упутства о начину рада у гру- 
 пи. Свака група добија различите задатке. Одговоре запи- 
 сују у свеске. Потом се групама деле инструктивни листи- 
 ћи и материјали за рад. 
 Именовање група врши се на тај начин што се свакој групи  
подели слика  неког од чулних органа, а ученици треба  да 
погоде о ком је чулу реч:нос, ухо, око, кожа или 
језик. (Прилог број 2) 
 
Централни део часа 

 

   3. ФАЗА 
 Рад на инструктивним листићима. 
 

 



 
 
  Прилог број 2 
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