НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ВАСПИТНИ РАД С ОДЈЕЉЕЊСКОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
РАЗРЕД: ДРУГИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 1
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 36

ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ:







упознавање индивидуалног развоја сваког ученика и перманентно праћење
развоја (здравствени, физички, емоционални и интелектуални развој ученика);
стварање интергрупних односа, радне динамике, интеракције у одјељењу;
упознавање ученика са дужностима, задацима, обавезама као и правилима
васпитно-образовног рада и живота у школи;
развијање еколошке свијести код ученика;
судјеловање у културно-забавним и спортским активностима у школи;
брига о стандарду ученика (исхрана, уџбеници, излети).

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Наставна тема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Стварање заједнице
Пут од куће до школе
Живот у друштвеној средини
Чистоћа је здравље
Играјмо се заједно
Наше насљеђе и култура
Помоћ и самопомоћ
Чување животне средине
Свечаности
Правилна исхрана
Посјета другу
Значај игре
Гледање телевизије, слушање радио емисија
Смотра ученичког стваралаштва

Оквирни број часова
2
3
2
3
2
3
3
3
3
4
2
2
2
2

Исходи учења

Садржаји програма /Појмови

Корелација са другим
наставним предметима

Тема 1: Стварање заједнице ( 2 часа)


Ученик треба да:


Упознајмо своје другове
и другарице - имена и
надимци, гдје ко
станује, жеље
Успостављање везе
(Први контакт)
''Правила за наш разред''

има више
информација
о другарицама и

друговима из
одјељења

 усвоји правила
заједничког
живота и рада
Тема 2: Пут од куће до школе (3 часа)


Ученик треба да:


се безбједно
креће путем до
школе и назад

Ученик треба да:
 уочи пожељне
облике
комуникације.

Понашање на путу до
школе и назад,
опасности

Тема 3: Живот у друштвеној
средини (2 часа)


Природа и друштво, тема:
Ученик у саобраћају

Природа и друштво, тема:
Живот и рад у родитељском
дому

Елементи лијепог
понашања
(Култура говора, разговор у
школи и на улици)

Тема 4: Чистоћа је здравље (3 часа)
Ученик треба да:






Лична хигијена
Прибор за јело
Уредност учионице и
школског прибора



Заједнички излет,
санкање, скијање

одржава личну
хигијену као и
чистоћу
прибора за јело
и школског
прибора
Тема 5: Играјмо се заједно (2 часа)
Ученик треба да:


учествује у
организацији и
извођењу излета
Тема 6: Наше насљеђе и култура (3 часа)

Физичко васпитање

Ученик треба да:


упозна значај и
начин
светковања





Светосавко славље и
традиција
Основне информације
Припремање програма

Тема 7: Помоћ и самопомоћ (3 часа)
Ученик треба да:





''Шта ако се
повриједим?''

схвати да се
повреде
дешавају и да
паника није
корисна
Тема 8: Чување животне средине (3 часа)
Ученик треба да:


има
информације о
загађивачима и
како се можемо
заштитити





Ко и како загађује
околину
Смеће
Окућнице и паркови,
воде

Тема 9: Свечаности (3 часа)
Ученик треба да:






Мајчин дан (8. март)
Честитке
Пригодни програми

прихвати
основне
информације и
ради на изради
честитки
Тема 10: Правилна исхрана (4 часа)


 упозна елементе

здраве исхране

Тема 11: Посјета другу (3 часа)
Ученик треба да:

Ученик треба да:


одабере прилике
и начин посјете





Разноврсност
Распоред
Свјежа храна
Жвакање

У случају болести
Ради обавјештавања
Помоћ у учењу


Тема 12: Играјмо се заједно (2 часа)
Ученик треба да


се игра




Врсте игре
Значај игре

Физичко васпитање

различитих
игара
Тема 13: Гледање телевизије, слушање радио-емисија (2 часа)
Ученик треба да





Избор: дјечије и
образовне емисије,
цртани филмови

заједно са
другима на
прикладан начин
слуша и гледа
емисије
Тема 14: Смотра ученичког стваралаштва (2 часа)
Ученик треба да


учествује у
припреми




Јавна презентација
ученичких радова
Похвале и награде

Српски језик, тема:
Филм

