
„УЧЕЊЕ НИЈЕ ПРОДУКТ НАСТАВНИЧКОГ ПРЕДАВАЊА. УЧЕЊЕ ЈЕ ПРОДУКТ 

АКТИВНОСТИ ОНИХ КОЈИ УЧЕ.“ 

 

            Драги ученици и родитељи, 

 због страха од болести, ограничења кретања током 

пандемије, затварања школа и фирми, дезорганизовао се ваш 

породични и професионални живот. Настава се преко ТВ-а 

преселила у ваше куће.  

    Међутим, то је за све нас нова ситуациаја у којој се још       

не сналaзимо. Дешава се нама одраслима да се тешко 

концентришемо на посао који сада радимо код куће и да 

нам треба више времена него раније, да неки посао 

завршимо или да нешто организујемо. Исто се дешава и са 

децом која можда сада теже памте и спорије обављају 

школске обавезе па им се чини да цео дан уче. 

 

То је сигнал да је свима нама потребна релаксација и 

добар распоред активности – како активности које се 

односе на посао и школу, тако и активности које се 

односе на одмор и забаву. 

 

Зато је добар распоред дневних активности сада нешто, што 

је важније него иначе. 
 

У наставку овог текста направили смо за вас  „РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ЗА УЧЕНИКЕ I И V РАЗРЕДА“ јер се настава за ове 

разреде одржава у истом термину али на различитим каналима РТС-а. 

Било је немогуће направити универзални план активности за све разреде јер се 

настава по разредима одвија у различитим временским интервалима.  

 

Ми смо вам понудили модел а, ви га заједно коригујте или направите неки ваш, 

другачији. Важно је да га се придржавате!! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РАСПОРЕД ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ 

ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ ЗА I И V РАЗРЕД 

  

ТВ НАСТАВА ПРЕ ПОДНЕ 
Време Активности 

7,00-8,00 
Прављење кревета, умивање,прање зуба и облачење,  

ДОРУЧАК 

7,45-8,00 Припреми радно место за праћење наставе на РТС-у: 

књигe, свескe и прибор који ти је потребан по распореду. 

8,00-9,45 

НАСТАВА 

Настава на даљину укључи ТВ – слушај, преписуј,решавај 

задатке,цртај, одговарај гласно на питања учитеља/наставника, 

односно ради по инструкцијама учитеља/наставника који држи наставу 

на ТВ-у 

МАЛА ПАУЗА 
Прошетај до маме или тате и испричај им  шта си тога дана гледао/ла на 

ТВ настави. 

10,00 –11,30 УЧЕЊЕ 

Прелистај из сваког предмета оно што си тога дана учио/ла на ТВ 

настави. Преузми задатке и упутства са гугл учионице/вибер групе  

које ти је послала твоја учитељица, односно твоји наставници. 

Прочитај лекције из књиге, подвуци и препиши реченице које 

мислиш да су важне а онда их понови неколико пута. 

11,30-13,00 Играј се с братом/сестром, пусти музику и плеши, певај, цртај, 

 

13,00-14,00 Помоћ у кући – распреми своју собу после игре, помози мами у кухињи, 

постави сто за ручак .......... 

14,00-15,00 
РУЧАК  

Одмор уз цртани или неки други филм 

15,00-17,00 Физичке активности  

- борави на свежем ваздуху ако имаш двориште:вежбе загревања, трчање, 

игре с лоптом .... 

-ако немаш двориште направи полигон у соби, играј твистер, врти обруч 

...... 

 

17,00-18,00 УЧЕЊЕ 

Обавезно започни уз распоред часова и припремањем књига, свески и 

прибора који ти је потребан по распореду.Уради домаће задатаке, 

понави градиво  из предмета које сте тога дана пратили кроз наставу 

на РТСу. Пошаљи урађен домаћи задатак својој учитељици ако си ђак 

првак уз помоћ родитеља односно наставницима ако си ђак петак. 



18,30-20,00 Дружење са породицом –играјте друштвене игре, причајте о 

доживљајима из школе, доживљајима из раног детињства, будите 

креативни (правите украсе за ускршњу декорацију)..... 

20,00-22,00 

ВЕЧЕРА 

Обавезно читај пре спавања: сликовнице, бајке, књиге.Туширање и 

спавање. 

 

   Важна правила учења              
 Усмери  мисли на оно што ћеш учити на ТВ настави. 

 Прелистај из сваког предмета оно што си тог дана пратио на ТВ-у.   

 Покушај да се сетиш приче учитељице/наставнице са ТВ наставе. 

 Учи  истог дана оно што си пратио на ТВ-у и што су ти задали твоји   

учитељи/наставници.  

 Почни учење отварањем  уџбеника и свеске на страници нове лекције. 

 Прочитај пажљиво  лекцију из уџбеника.  

 Погледај и проучи цртеже, табеле и слике из уџбеника. 

 Размисли о томе шта је важно у тексту и то подвуци и  препиши. 

 Препричај део по део лекције, гласно и својим речима.  

 Поставите себи питања и одговарај на њих. 

 Препричај целу лекцију наглас. 

 Уведи  одмор кад мењаш тему учења и кад прелазиш на нови предмет. 

 
 

На крају ако си задовољан својим учењем, 

похвали и награди – сам/сама себе. 
 

 
 
 

Педагог школе, Верица Радованов 
 


