КОНКУРС МИНИСТАРСТВА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНО
ДРУШТВО

„Дигитални час“

OСНОВНА ШКОЛА: „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: Свет око нас и Енглески језик
РАЗРЕД: II
АУТОРИ: Снежана Милојковић, Јасмина Стојковић, Јасмина Мишић
ШКОЛА: ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште
Циљ часа: Обнављање и проширивање знања о врстама саобраћаја и саобраћајним
средствима; Увид како нове врсте превоза утичу на квалитет живота људи;
Задаци: Разуме важност поштовања саобраћајних правила; Уме да наведе врсте
комуникационих средстава и врсте саобраћајних средстава; Познаје саобраћајна правила и
понаша се у скаладу са њима; Познаје термине везане за саобраћај на енглеском језику.
Тип часа: Утврђивање и увежбавање
Облик рада: фронтални и индивидуални
Методе рада и учења : демонстративна, разговор, кооперативно учење (активна настава),
учење откривањем, игра.
Наставна средства: ППТ презентација, листићи, интерактивне игре.
I Наставна јединица: Саобраћај
Корелација:
Енглески језик: Road and ride - песма
Математика: Математика у саобраћају – интерактивна игра
Ток и садржај часа
I активност
Road and ride – песма

http://www.youtube.com/watch?v=JOMvHetRyEM
Слушање и анализа песме помоћу питања:

1. Како једним именом називамо све оно што наши цртани јунаци возе?
2. Наброј превозна средства која си уочио?
3. Којој врсти саобраћаја припадају набројана средства?
4. Од набројаних средстава која можеш да возиш ти, а која твоји родитељи?
5. Како изгледају одређена превозна средства?
6. Како се крећу? ( сличности и разлике)
7. По чему се авион разликује од осталих превозних средтава?

II активност
- Именовање и класификовање саобраћајних средстава према средини којом се крећу
(копнени, водени, ваздушни);
- Препознавање и именовање средстава за пренос информација;
Ученици разврставају саобраћајна средства приказана на сликама, одговарају на питања и
наводе још неке примере за дату врсту саобраћаја.
Затим, из шешира, један по један ученик извлачи играчку која представља једно превозно
средство и описује то превозно средство.
Продукт рада ученика:

Аутобус може бити градски или међуградски. Градски аутобуси превозе
путнике тачно одређеном путањом, уз заустављање на ограниченом броју станица.
Међуградски аутобуси превозе путнике из једног града у други.

Камионом се превози роба и грађевински материјал, а цистерне превозе
велике количине течности као што су бензин, вода, млеко итд.

Бицикл користи се за превоз због великих гужви у саобраћају или великог
броја аутомобила у градовима.

Комуникација преко интернета најбржи начин размене информација, који
омогућава слање електронске поште, директан разговор, преузимање филмова, музике и
фотографија итд.
III активност
Препознајемо и заокружујемо саобраћајна средства на основу звука које чујемо.

Звуци око

IV активност
Ученици читају дату карту, знају време доласка и поласка, место седења и цену карте.
Попуни табелу читајући дате карте.

V активност
Ученици попуњавају табелу у којој су укрштена два принципа поделе саобраћаја – по
средини којом се возила крећу и по намени.

VI активност
На основу слике, ученици закључују ко се правилно, а ко неправилно понаша у
саобраћају. Након тога, размењују искуства и закључују колико је важно поштовати и
примењивати правила понашања у саобраћају, у задатим ситуацијама. Јер непоштовање
ових правила може довести до озбиљних повреда.
VII активност
У следећем задатку ученици препознају и именују саобраћајне знаке који олакшавају
учешће у саобраћају. Тачност решења проверавају на интернету.

http://www.volan.co.rs/znakovi.html

VIII активност
Интерактивна игрица: Математика у саобраћају
Опис игре: Треба да израчунаш задати израз како би пронашао прави пут. У левом углу ће
ти бити задат израз, кад га решиш одабереш знак на којем је исписан дати одговор и то је
прави пут којим треба да се крећеш.
igrice1.com/obrazovne/matematika-u-saobracaju-1657.html

I I Наставна јединица: Traffic
Корелација:
Свет око нас: Саобраћај

Ток и садржај часа
I активност
Ученици пажљиво слушају песму: The Wheels On The Bus

http://www.youtube.com/watch?v=FTc68acMcuM
Након одслушане песме у датој песмици подвлаче одговарајућу реч како би песма имала
смисла.

II активност
Метод грозда – ученици проналазе што више речи везаних за реч саобраћај, а затим
написане термине преводе на енглески језик. У случају да нешто не знају да преведу
користе

GOOGLE TRANSLATE.

III активност
Интерактивна игрица elt.oup.com/student/incredibleenglish/level2/games/pm_transport
IV активност
Упознавање ученика како су изгледала и којом су брзином ишла превозна средства некада
(нпр. воз) а како сада.

или

http://www.youtube.com/watch?v=7Mz2pfFgK7o

или http://www.youtube.com/watch?v=Bkoz8aEUssQ

или

http://www.youtube.com/watch?v=LWN0Lf_f3zg
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