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0. РАЗЛОЗИ УСВАЈАЊА АНЕКСА 
 

Школа има урађен и усвојен Годишњи план рада за школску 2021-2022. годину (исти је 

деловодно заведен у школи дел. бр. 479, дана 14. 09. 2021. године). 

Разлози усвајања Анекса I Годишњег плана рада за школску 2021-2022. годину дефинисани су 

обавезом усклађивања са одредбама: 

 Акт Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 610-00-01052/2021-07 од 20. 

09. 2021. године (Прилог 1., исти је у Школи заведен под бројем 515 дана 04. 10. 2021. године) 

којим се даје Сагласност да се отвори група продуженог боравка за ученике првог и другог 

разреда, само за школску 2021/2022. годину. 

 

 

 

ИЗМЕНЕ 

У тачки 3.4. Дневни ритам наставних активности – сатница (Ученици 1. и 3. разреда и 2. и 4. разреда смењиваће 

се недељно) усвојеног ГПР за школску 2021/2022. годину мења се и гласи: 

Ученици 1. и 2. разреда и 3. и 4. разреда смењиваће се недељно. 

Наставник разредне наставе у продуженом боравку је Николина Јандрић. 
 

ДОПУНЕ 

Усвојени ГПР за школску 2021/2022. годину допуњује се одредбама дефинисаним за ПРОДУЖЕНИ 

БОРАВАК и постаје тачка 9.9. Годишњег плана рада Продуженог боравка. 
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9.9. Годишњи план рада Продуженог боравка 

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА: 

1. ПРУЖАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ЗАШТИТЕ И БРИГЕ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ И ДРУГОГ 

РАЗРЕДА ‒ успостављање одговарајуће дисциплине и пријатне радне атмосфере 

 

2. ОМОГУЋАВАЊЕ ЦЕЛОВИТОГ РАЗВОЈА  ДЕТЕТА‒ истицање индивидуалних различитости 

 

3. ОМОГУЋАВАЊЕ БОРАВКА ИСПУЊЕНОГ РАЗНОВРСНИМ ВАСПИТНО-

ОБРАЗОВНИМ САДРЖАЈИМА КОЈИ ЋЕ ПОВОЉНО УТИЦАТИ НА РАЗВОЈ ДЕЧЈЕ 

ЛИЧНОСТИ ‒ говорне, литерарне, ликовне, музичке, драмске, еколошке и друге креативне 

радионице, спортске секције, посете биоскопу, позоришту, галерији и музеју, једнодневни излети 

 

4. РАЗВИЈАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОГ АСПЕКТА 

ЛИЧНОСТИ ‒ (само)поштовање, самопоуздање, самоконтрола, развој свести, моралне вредности, 

право на грешку, сналажљивост, упорност, вештина комуникације, хуманост, емпатија, здрав 

смисао за хумор, тимски и такмичарски дух, радозналост, квалитетни међуљудски односи, 

правилан однос ка окружењу 

 

5. ОСПОСОБЉАВАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ПРИМЕНУ ЗНАЊА И САМОСТАЛНО 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ‒ међупредметно повезивање, превођење теоријског знања у практично 

знање, неговање истраживачког духа кроз континуирано образовање и рад на себи 

 

Материјално-технички услови организације рада продуженог боравка 

Школа обезбеђује ученицима у продуженом боравку исхрану, поседује кухињу са трпезаријом у 

приземљу школе где се налази и простор намењен продуженом боравку. У школи је запослена сервирка 

која испуњава све захтеве (хигијенске и санитарне) за обављање свог посла, а санитарна инспекција 

редовно врши хигијенски надзор. Храна задовољава дневне потребе детета у развоју. 

 

У оквиру спортских активности деца ће користити фискултурну салу као и ограђено и безбедно 

школско двориште. У школском дворишту су спортски терени и еко-башта, где ће ученици да 

реализују део својих активности. Деци је на располагању и школска библиотека у којој ће да реализују 

део својих активности. 

 

Школа се закључава, дежурни наставници воде рачуна да деца не напуштају школско двориште. 

Безбедност деце је на високом нивоу. Школа поседује и видео надзор, камере које су укључене 

двадесетчетири часа.  

 

Наставник у продуженом боравку  обавезан је да води Дневник васпитно образовног рада који пружа 

увид  у организацију и реализацију процеса рада и омогућава континуирано праћење развоја и успеха 

ученика током школске године. У Дневник рада продуженог боравка уписује се мишљење о раду и 

напредовању ученика на крају сваког класификационог периода у току школске године. Наставник 

уноси податке о самосталности при изради задатака, мотивацији за рад, концентрацији ученика, 

времену које је ученику потребно за извршавање задатака. Уписује се мишљење о раду ученика у 

слободним активностима, о прихватању активности , степену активног односа према раду, марљивости 

и уредности. 
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Дневни режим рада и активности 

ПРВА СМЕНА 

ВРЕМЕ (од – до)  

часова 
АКТИВНОСТИ 

07.00 – 07.30 
Јутарње окупљање – довођење деце и преузимање деце од стране 

родитеља 

07.30 – 08.00 Доручак 

08.00 – 09.30 Израда домаћих задатака 

09.30 – 10.30 Слободне активности на отвореном/у фискултурној сали 

10.30 – 12.00 
Организоване активности ‒ креативне, литерарне, ликовне, музичке, 

едукативне радионице 

12.00 – 12.30 Ручак 

ДРУГА СМЕНА 

11.35 – 12.30 Окупљање после наставе 

12.30 – 13.00 Ручак 

13.00 – 13.30 Слободне активности на отвореном/у фискултурној сали 

13.30 – 15.00 Израда домаћих задатака 

15.00 – 16.30 
Организоване активности ‒ креативне, литерарне, ликовне, музичке, 

едукативне радионице 

16.30 – 17.00 Слободно време – преузимање деце од стране родитеља 

 

Самостални рад ученика обухвата: 

 Писање домаћих задатака 

 Понављање, вежбање и утврђивање пређеног градива: српски језик, математика и свет око нас 

 

Активан одмор обухвата: 

 Друштвене и едукативне игре 

 Игре за социјално учење 

 Игре за вежбање концетрације 

 Игре речима 

 Игре памћења 

 Игре релаксације у опуштања  

 Игре по сопственом  избору 

 

Слободне активности обухватају: 

 Школица спорта 

 Ликовна радионица 

 Музичка радионица 

 Језичка радионица 

 Спортске активности 

 Факултативне активности - посете, излети, шетње и екскурзије 

 

Учење и израда домаћих задатака 

Уз помоћ наставника и самосталним радом ученици организовано утврђују, продубљују  и примењују 

усвојена знања. Израда домаћих задатака се обавља сваки дан у одређено време. Урађени домаћи 

задаци се анализирају и исправљају, али се не оцењују. Ученици који имају тешкоће у савладавању 

градива имају часове допунске наставе у виду индивидуалног рада и додатног ангажовања наставника. 
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Напреднијим ученицима у продуженом боравку плански и педагошки дају се додатни задаци као што 

су: 

- Читање домаће лектире 

- Читање листова и часописа за децу 

- Коришћење енциклопедија и других материјала различитог садржаја 

- Учење песмица или краћег прозног текста 

- Вођење дневника или календара природе и друштва 

- Гледање телевизијских емисија едукативног карактера 

О планирању и остваривању ових активности редовно се упознају родитељи на родитељским 

састанцима или на индивидуалним разговорима. 

 

Слободне активности ученика у продуженом боравку: 

1. Ликовне радионице 

Часови ликовне културе имају за циљ естетско васпитање деце и  овладавање различитим ликовним 

техникама. Континуирано се прати промена у природи и деца треба да своја запажања ликовно 

представе различитим техникама. Такође прате се и све манифестације у школи и  своје доживљаје са 

тих манифестација деца такође изражавај у бојама и сликама. Након тога уређују се панои организују 

изложбе што  мотивише децу за овај вид стваралаштва. 

 

2. Музичко васпитање и хорска настава 

Часови свирања, певања и играња, доприносе доброј атмосфери, развоју креативности и маште. 

Музика мора бити добро одабрана, да би се позитивно утицало на развијање музичког укуса и 

афинитета према доброј музици. У оквиру музичких активности може да се организује и хорско певање 

као посебна секција. У оквиру ове секције деца могу да се припремају за школске свечаности и друге 

наступе. 

 

3. Сценско стваралаштво и језичка радионица 

Ова секција треба да афирмише сценско драмски израз и афирмише креативност деце. Васпитно-

образовни рад оваквих радионица има за циљ развијање говорне културе и изражајну интерпретацију 

текста, драмски наступ, вежбу реторике и дикције. Овакве секције учествују на свим школским 

манифестацијама. 

 

4. Спортске активности и боравак у природи 

Спортске и физичке активности такође се морају задовољити у продуженом боравку. Оне позитивно 

утичу на раст и развој и на психичко стање деце. Организована физичка активност утиче на развој 

личности: одлучност, самоконтролу, сналажљивост, оптимизам, храброст, упорност, толеранцију, 

доследност, самосталност, дисциплину. Ученици имају потребу за кретањем и активностима, те ће 

дисциплина бити показатељ када је физичка активност пожељна или неопходна. У продуженом 

боравку треба физичку активност реализовати када се за њом уочи потреба, на терену, у школском 

дворишту, фискултурној сали или у учионици. Ученици треба што више да буду активни да трче, 

скачу, шетају, што им треба и омогућити. Деца треба што више времена да проводе на отвореном у 

природи. Бављење спортом стварају се услови да се води здрав живот и од малих ногу прихватају 

здраве навике. 

 

5. Еколошка секција 

Ученици у боравку проширују знање из Света око нас и Чувара природе. Уз помоћ својих наставника 

из боравка могу да саде зеленило и воде рачуна да двориште увек буде чисто и да од малих ногу уче 

да чувају животну средину. У еко-башти уче о здравој исхрани и  о органској производњи поврћа и 

воћа. 
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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ 
 

Основна школа „22. август“ 

Буковац 
 

 

РАД У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ СЕ ОРГАНИЗУЈЕ КРОЗ СЛЕДЕЋE AКТИВНОСТИ: 

 
1. ЧАСОВИ САМОСТАЛНОГ УЧЕЊА - време када ученици самостално,али уз помоћ и надзор 

учитеља израђују домаће задатке.То је време када ученици понављају и утврђују наставно 

градиво из наставних предмета српски језик, математика и свет око нас, кроз израду домаћих 

задатака и писмене и усмене вежбе за понављање и утврђивање градива. 

 

2. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ - време када ученици стичу основна знања, вештине и навике из 

здравствене и физичке, радно-техничке, говорне, ликовне и музичке културе. 

У оквиру слободних активности се организују разне ликовне, музичке и говорне радионице кроз 

које ученици стичу нека основна знања, вештине и навике. 

 

3. СЛОБОДНО ВРЕМЕ - време када ученици према својим потребама и интересовањима 

организују време кроз различите активности: игру, спорт, музику, филм ... Активности у оквиру 

слободног времена су организоване и уз помоћ њих ученици задовољавају потребу за игром и 

развијају такмичарски дух. 

 

 
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА 

 

ЧАСОВИ САМОСТАЛНОГ УЧЕЊА 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Свакодневна 

израда 

задатака 

 

 

 

 

 

 

Часови 

увежбавања 

и понављања 

- упознавање ученика са условима потребним за успешно учење; 

- развијање радних навика; 

- оспособљавање ученика за планирање времена за рад, игру и 

одмор; 

Током године 

- оспособљавање ученика за технику учења и коришћења разних 

извора информација, дечје штампе и друге литературе; 
Током године 

- упућивање на благовремено обављање радних задатака и 

стварање навике да се задаци раде прегледно и уредно. 
Током године 

- неговање самосталности и упорности у раду; 

- развијање интелектуалних способности и интересовања за 

сазнањем; 

Током године 

- подстицати креативност и оригиналност код ученика; 

- неговање другарске помоћи и осећања за рад у колективу. 
Током године 
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АКТИВНОСТИ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 
ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Прихватање 

деце, 

упознавање  

и смештај 

- од почетка навикавати децу на одређене норме понашања у 

школи; 

- подстицати сарадњу и сузбијати агресивност и остале 

неприхватљиве облике понашања; 

- развијати комуникативност и свест о потреби прихватања свог 

места и улоге у колективу; 

- развијање позитивног односа према раду. 

Током године 

- објашњавање да дечјем слуху шкоди викање и претерана бука; 

- подстицање говора умереним тоном и љубазног међусобног 

опхођења ради успостављања здраве радне атмосфере и стварања 

квалитетних услова за активности. 

Током године 

- указивање на правила понашања у школи (долазак у тачно 

време, улазак у школску зграду, начин поздрављања наставника и 

у школи и ван ње). 

IX месец 

- однос према осталим сарадницима школе и ученицима, 

понашање у ходнику и дворишту (без вике, гурања, лупања 

вратима, седења по степеништу и спуштања низ ограду 

степеништа). 

IX месец 

-подстицање ученика на свесно, дисциплиновано и културно 

понашање свесним прихватањем правила, насупрот страху од 

казне. 

IX месец 

Хигијена 

просторија   

у којима се 

борави и 

ради 

- неговање навике за редовним одржавањем личне хигијене, 

чување одеће, обуће и свог школског прибора. 
Током године 

- развијање позитивних особина личности, личне одговорности, 

уредности; 

- развијање самосталности, тачности, марљивости; 

- развијање критичког и непомирљивог односа према нераду и 

неуредности. 

Током године 

- развијање колективне одговорности и свесне радне дисциплине; 

- развијање навика да се лично допринесе уређењу просторија које 

користимо; 

- оспособљавање ученика да одржавају хигијену просторија 

боравка; 

- упућивање на културу понашања за столом, правилну употребу 

прибора за јело и коришћење санитарија; 

- развијање хуманизма, колективизма, другарства и пријатељства; 

- развијање равноправних и хуманих односа међу половима. 

 

Свакодневно,

кроз 

активности у 

току школске 

године 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
ЗДРАВСТВЕНО И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

ВРСТА  

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пружање 

основних 

знања из 

области 

здравственог 

васпитања 

- правилно развијање личности кроз разноврсне физичке активно-

сти, спортске дисциплине, боравак на свежем ваздуху, и др.; 

- развијање навика за свакодневном физичком активношћу. 
Током године 

- стварање навике за редовну контролу здравља и ослобађање 

страха од  доктора; 

- развијање здравог односа према храни, упознавање са 

правилном исхраном и њеним утицајем на здравље људи; 

- упознавање са болестима до којих долази због неправилне 

исхране и нехигијене. 

Током године 

Физичко 

васпитање 

- задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

- стварање претпоставки за правилно држање тела и јачање 

здравља; 

- формирање и овладавање елементарним облицима кретања; 

- развијање такмичарског духа, пожртвованости, другарства и 

колективизма; 

- развијање координације и сналажења у простору. 

Током године 

 

 
РАДНО-ТЕХНИЧКА КУЛТУРА 

ВРСТА  

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Рад са 

папиром,  

плодовима 

биљака, 

пластелином 

вуницом и 

текстилом 

- неговање самосталности и упорности у раду и поштовање рада и 

сваког  радног човека; 

- изграђивање радне културе ученика (развијање способности, 

умења и радних навика). 

Током године 

- упознавање ученика са различитим материјалима за рад; 

- развијање моторике шаке и прстију; 

- развијање маште и креативности; 

- развијање оригиналности; 

- развијање осећаја за лепо. 

Током године 

Стицање 

саобраћајне 

културе 

- упознавање са основним саобраћајним појмовима; 

- упознавање са саобраћајним прописима; 

- оспособљавање ученика за правилно и безбедно учешће у 

саобраћају. 

Током године 

 

 
ГОВОРНА КУЛТУРА 

ВРСТА  

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Читалачки 

часови 

- оспособљавање ученика за усвајање технике читања и 

разумевања прочитаног. 
Током године 

Читање у 

себи 
- оспособљавање ученика да читају у себи са разумевањем. Свакодневно 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Цртање, 

сликање, 

вајање... 

- развијање способности ликовног изражавања; 

- неговање и подстицање стваралачких способности ученика; 

- развијање прецизности и спретности ученика; 

- развијање маште и креативности. 

Свакодневно 

Естетско 

процењивање 

- оспособљавање ученика за естетско процењивање својих 

радова. 
Свакодневно 

Гледање и 

анализа 

уметничких 

дела 

- развијање љубави према уметности и уметничким делима; 

- упознавање уметничке традиције и културе свога и других 

народа. 
Током године 

Интерпре-

тација 

- развијање лепог и изражајног препричавања прочитаног текста; 

- развијање течног и тачног говора и одговарања на питања (без 

поштапалица, пуном реченицом); 

- развијање културе слушања другог; 

- оспособљавање ученика да запажају и самостално излажу своја 

запажања и утиске о прочитаном; 

- богаћење ученичког речника; 

- развијање љубави према књизи; 

- развијање осећања за уредност и значај лепог писања; 

- развијање љубави према завичају, природним лепотама и 

богатствима наше земље. 

Током године 

МУЗИЧКА  КУЛТУРА 

ВРСТА  

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Учење 

бројалица 

- развијање музичких способности ученика; 

- развијање осећаја за ритам; 

- учење нових бројалица. 

Током године 

Певање 

песама 

- развијање слуха и гласа; 

- испољавање стваралачког односа према музици; 

- обогаћивање емоционалног живота. 
Током године 

Слушање 

музике 

- развијање љубави према музици и музичким делима; 

- упознавање са неким делима наших композитора; 

- упознавање са традицијом свог народа. 

Током године 

Квиз и 

такмичење 

- развијање маште и креативности; 

- развијање такмичарског духа код ученика. 
Током године 
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ 

 
ИГРЕ 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 
ВАСПИТНИ ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Игре у 

школском 

дворишту 

- задовољавање потреба ученика за кретањем и игром; 

- развијање координације и оријентације у простору; 

- развијање спретности и окретности; 

- развијање такмичарског духа. 

Током године 

Игре у 

затвореном 

простору 

(Диригент, 

Огледала, 

Разлике,  

Детективи ...) 

- развијање и неговање другарства међу ученицима; 

- развијање и неговање колективизма; 

- стицање нових знања учењем нових игара. 

Током године 

Друштвене 

игре 

- развијање такмичарског духа; 

- социјализација ученика кроз друштвене игре. 
Током године 

Листање 

енцикло-

педија 

- учење коришћења разних извора ради стицања нових знања; 

- богаћење речника 
Током године 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

 

Прва два месеца рада биће посвећена упознавању ученика и родитеља са режимом рада у 

продуженом боравку. 

 

Прихватамо децу и упознајемо их са просторијама у боравку и са кућним редом школе. Упознајемо 

ученике са начином одржавања личне хигијене и хигијене просторија. Упућујемо ученике да чувају 

школску имовину. 

 

Пре отварања продуженог боравка, реализован је родитељски састанак са следећим дневним редом: 

1. Упознавање родитеља са улогом и значајем продуженог боравка у васпитању и образовању деце 

2. Упознавање са режимом рада продуженог боравка 

3. Закључивање уговора између родитеља и школе 

4. Договор о изради домаћих задатака 

5. Могућности укључивања родитеља у рад продуженог боравка 

 

СЕПТЕМБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствено  

и  физичко 

васпитање 

Упознајмо школске просторије 

Игре на школском дворишту 

Ходање у колони, у реду и 

правилно ходање по ходницима 

Игре са лоптом  

- упознавање са школским просторијама; 

- развијање спретности и окретности; 

- задовољавање потребе за кретањем и 

развијање свести о правилном начину кретања 

кроз школу 

- задовољење потребе за игром. 

Ликовна 

култура 

Први дан у школи, доживљај са 

летовања 

Моја породица (цртање) 

Воће које виђам на пијаци 

Омиљени јунак цртаног филма 

- изражавање утисака и маште кроз ликовни 

цртеж; 

- неговање уредности; 

- развијање и неговање уредности и естетике. 

- развијање маште и креативности 

Говорна 

култура 

Да се упознамо 

Моја породица 

Доживљај са летњег распуста 

Читање бајке 

- упознавање са говорним способностима 

ученика; 

- упознавање вршњака путем разговора; 

- богаћење  речника и подстицање на 

самостално излагање 

- развијање маште и богаћење речника 

Радно-

техничка 

култура 

Упознавање са радно-техничком 

културом 

Сакупљање кестења, семенки, 

листова и жирева 

Савијање папира и израда чаше 

и капе 

- подстицање креативности ученика; 

- развијање спретности и упорности; 

- развијање спретности и маште; 

Музичка 

култура 

Омиљене песме из вртића 

„Ау што је школа згодна“ - 

учење песме по слуху 

Учење бројалица 

- развијање позитивног става према музици 

- стварање позитивне атмосфере кроз песму 

- развијање интересовања и музичке 

креативности 

Активности 

на 

почетку 

године 

Прихватање деце и смештај 

Лична хигијена 

Хигијена просторија 

Понашање и хигијена за време 

ручка 

- стварање пријатне атмосфере и адаптација на 

нову средину 

- развијање хигијенских навика; 

- навикавање на одржавање чистоће школе 

- развијање културе понашања у трпезарији 
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ОКТОБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Прескакање вијаче 

Игра „Између две ватре“ 

Народно коло 

Игра „Нека бије“ 

- развијање колективизма и позитивне 

атмосфере; 

- развијање и неговање другарства и 

такмичарског духа; 

- неговање народне традиције; 

- задовољење потребе за игром 

Ликовна 

култура 

Мој брат, сестра 

Моја бака, дека 

„Дан школе“ 

Најдража играчка  

- развијање љубави према ближњима и 

способности 

- преношење виђеног на цртеж; 

запажања; 

- преношење виђеног на цртеж; 

- изражавање утисака линијом и бојом 

Говорна 

култура 

Прича на основу слике 

Причаћу вам о својој баки, деки 

Разговор о песми „Дедин 

шешир“ 

Игра „На слово на слово“ 

- развијање способности лепог и правилног 

изражавања; 

- развијање самосталности и неговање лепог 

говора; 

- развијање способности запажања и опис 

- богаћење речника. 

Радно-

техничка 

култура 

Рад са кестењем 

Слика од лишћа 

Рад са семенкама 

Израда кишобрана од природног 

материјала 

- развијање креативности и спретности; 

- развијање маште, креативности и спретности; 

- неговање уредности и пажње, 

- развијање спретности и моторике 

Музичка 

култура 

Слушање музике уз извођење 

покрета 

Бројалица “Иш’о меда у дућан“ 

„Химна школе“ - учење песме по 

слуху,  

Слушање дечјих песама 

Слушање музике 

- развијање осећаја за ритам и координацију 

покрета; 

- развијање осећаја за ритам; 

- неговање способности извођења музике по 

слуху; 

- оплемењивање и развијање музичког укуса. 

- развијање љубави према музици 
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НОВЕМБАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Гађање предмета у покрету 

„Шаљива штафета“ 

Бацање лоптице у кош 

Игра „Ја посејах лубенице“ 

- развијање прецизности и координације; 

- развијање пажње, прецизности и истрајности; 

- развијање координације покрета и неговање 

народне традиције. 

- развијање спретности и окретности 

Ликовна 

култура 

Рођенданска торта 

„Јесењи дан“ 

Кишни дан 

Шарени кишобрани 

- исказивање лепих осећања бојом и линијом; 

- развијање маште; 

- неговање маште и опажања; 

- развијање уредности и прецизности. 

Говорна 

култура 

Игра „Азбука занимања“ 

Испричаћу вам један свој 

доживљај 

Причамо о јесени 

- богаћење ученичког речника; 

- развијање опажања и богаћење речника; 

- развијање вештине усменог изражавања; 

Радно-

техничка 

култура 

Шумска животиња од ролни 

тоалет папира 

Израда животиња од пластелина 

Чаша за оловке 

Шешир од папира 

- развијање креативности и свести за очување 

животне средине; 

- развијање уредности и прецизности у раду; 

- развијање свести о значају рециклаже; 

- развијање спретности маште и креативности 

Музичка 

култура 

Бројалица „Јеж“ 

Нова песма „Све је пошло 

наопачке“ 

Певање научених песама 

Музички квиз 

- развијање осећаја за ритам; 

- развијање слуха и ритма; 

- развијање љубави према музици 

- развијање такмичарског духа. 

 

ДЕЦЕМБАР 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Зимске игре 

Правимо Снешка Белића 

Игре у затвореном (Диригент, 

Разлике ...) 

Гађање грудвама у мету 

- задовољење потребе за кретањем; 

- задовољење потребе за игром; 

- развијање спретности и креативности 

- развијање спретности и прецизности 

Ликовна 

култура 

Деда Мраз 

Новогодишња јелка 

Снешко Белић 

Моје жеље 

- развијање маште и креативности; 

- подстицање празничног расположења; 

- развијање креативности, маште и спретности; 

- подстицање маште 

Говорна 

култура 

Разговор о значају предстојећих 

празника 

Читање текстова о Новој години 

Рецитовање песама о Новој 

години 

Моји планови за зимски распуст 

- богаћење речника и неговање традиције и 

обичаја; 

- неговање традиције и обичаја; 

- неговање традиције и обичаја и увежбавање 

интерпретације 

- богаћење речника и увежбавање усменог 

излагања 

Радно-

техничка 

култура 

Јелка и украси за јелку 

Израда новогодишње честитке 

Израда новогодишње капе 

 

- развијање спретности, маште и креативности; 

- неговање празничног расположења и развијање 
креативности; 

- неговање самосталности у раду и креативности. 

Музичка 

култура 

Слушање зимских и 

новогодишњих песама 

Певање новогодишњих песама 

Увежбавање научених песама                  

- развијање љубави према дечјим песмама; 

- развијање ведрог расположења; 
- подстицање ведрог расположења и позитивне 

атмосфере. 
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ЈАНУАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Игре на снегу 

Народна игра 

- задовољење потребе за игром; 

- неговање народне традиције 

Ликовна 

култура 

Свети Сава 

Снежни град 

- подстицање запажања и упознавање културне 

традиције 

- развој самосталности у раду. 

Говорна 

култура 
Свети Сава - дефинисање поруке приче; 

Радно-

техничка 

култура 

Портрет Светог Саве 

Израда маске 

- развијање уредности и прецизности у раду; 

- развијање ученичког стваралаштва. 

Музичка 

култура 

Певање научених песама 

Слушање музике 

„Дуње ранке“ – народна игра 

- развијање музичких способности код деце; 

- развијање љубави према музици; 

- неговање народне традиције. 

 

 

 

ФЕБРУАР 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Полигон на снегу 

Игре  лоптом 

Трчање са променом темпа 

Штафетна игра „Весело 

такмичење“ 

- подстицање такмичарског духа и тимског 

рада; 

- развијање моторике и координације; 

- развијање спретности и окретности; 

- неговање другарства и такмичарског духа 

Ликовна 

култура 

Снежне фигуре 

Илустрација прочитане бајке 

Пахуља(бела темпера на тамној 

подлози) 

- развијање креативности и такмичарског духа; 

- уочавање стварног и нестварног; 

- развој маште и креативности. 

Говорна 

култура 

Читање прича Драгана Лукићa 

Текстови из дечје штампе 

Шта сам занимљиво прочитао 

- развијање љубави према књижевности; 

- упућивање ученика да уочавају битно у тексту; 

- откривање нових извора знања. 

Радно-

техничка 

култура 

Израда лутке од картона и 

текстила 

Сталак за салвете 

Лутка од вунице 

Медведић од картона 

- неговање стваралачких способности; 

- развијање уредности и радних навика; 

- развијање оригиналности и маште; 

- неговање креативних способности ученика. 

Музичка 

култура 

Државна химна 

Певање песама 

„Браћу не доносе роде“ - нова 

песма 

Песма о мајци 

- буђење родољубиве свести; 

- развијање навике за слушањем музике; 

- развијање слуха и гласа; 

- неговање љубави према мајци. 
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МАРТ 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Вођење лопте 

Игре у школском дворишту 

Игра „Између две ватре“ 

Додавање лопте 

- развијање координације и спретности 

- развој моторике и координације; 

- развијање такмичарског духа; 

- развијање моторике и координације; 

- развој координације и спретности 

Ликовна 

култура 

Моја мама (цртање) 

Весници пролећа 

Рода и ласта (колаж) 

Илустрација песме “Пролеће у 

шуми“ 

- неговање љубави према мајци; 

- оплемењивање естетског доживљаја; 

- развијање љубави према природи. 

- развијање креативности и маште; 

Говорна 

култура 

Описаћу вам своју маму 

Брзалице 

„Стигло нам је пролеће“ -

говорна вежба 

Решавање загонетки и ребуса 

Прво априлска шала 

- неговање љубави према мајци; 

- развој и неговање течног говора и 

комуникационих способности 

- развијање културе усменог излагања; 

- богаћење речника 

- неговање традиције и обичаја 

Радно-

техничка 

култура 

Израда честитке за 8. март 

Коњић од папира 

Рад са вуном 

Рад са хартијом 

- развијање креативности и маште; 

- развијање моторике руку; 

- развијање уредности и радних навика; 

- развијање прецизности истрајности 

Музичка 

култура 

Слушање музике „Пролеће“, А. 

Вивалди 

Слушање музике 

Песма „Пролеће у шуми“ 

- развијање и неговање интересовања према 

класичној музици; 

- развијање музичких способности код деце; 

- развијање слуха и гласа. 
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АПРИЛ 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Штафетне елементарне игре 

Гађање лоптом 

Надвлачење конопца у пару 

Игра „Хватање лопте“ 

- развијање спретности, окретности и 

такмичарског духа; 

- развијање прецизности; 

- развијање спретности руку; 

- развијање правилног односа према победи и 

поразу. 

 

Ликовна 

култура 

Ливада пуна цвећа 

Шарена птица 

Илустрација песме 

Ускршње јаје 

- развијање осећаја за облик и величину у 

природи; 

- развијање опажања и преношења на папир; 

- развијање љубави према природи; 

- осећај за боју, облик. 

Говорна 

култура 

Гледали смо ТВ емисију 

Читање и драмско извођење 

текстова 

Читање дечије штампе 

Ускршњи обичаји 

- увођење у драмски текст; 

- неговање самосталног излагања и богаћење 

речника; 

- откривање нових извора знања; 

- неговање народне традиције и празника. 

Радно-

техничка 

култура 

Оригами 

Слика од цепканог и сецканог 

папира 

Израда пролећног паноа 

Корпица за јаја 

- развијање спретности и прецизности; 

- развијање уредности и прецизности; 

- развијање тимског рада и колективизма; 

- развијање уредности и радних навика. 

Музичка 

култура 

„Заклео се бумбар“ - песма по 

слуху 

Игра „Музичке загонетке“ 

„Миш је добио грип“ - песма по 

слуху 

Слушање музике – пролећне 

песме 

- развијање љубави према музици; 

- развијање музичких способности; 

- развијање осећаја за слух и ритам; 

- доживљавање пролећа кроз звуке из природе. 
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МАЈ 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Скок у даљ 

Покретна игра 

Штафетне игре 

Игре лоптом 

- развијање спретности и снаге; 

- развијање такмичарског духа; 

- неговање другарства и колективизма; 

- развијање спретности и сналажљивости. 

Ликовна 

култура 

Парк у мају 

Илустрација бајке 

Довршавање радова 

„Забавни парк“ – вртешка 

- неговање осећаја за лепо; 

- оплемењивање естетског доживљаја; 

- развијање стрпљивости и истрајности; 

- развијање креативности. 

Говорна 

култура 

Први мај, празник рада 

Језичка игра „Ланац“ 

Моја омиљена књига 

Драмско извођење текстова 

- богаћење ученичког речника; 

- богаћење ученичког речника; 

- неговање љубави према књижевности; 

- неговање љубави према позоришту. 

Радно-

техничка 

култура 

Ветрењача од папира 

Фигуре од хартије 

Кућица од текстила 

Лептир од папира 

- развијање спретности и прецизности и 

моторике; 

- развијање маште и моторике; 

- неговање смисла за лепо; 

- развијање спретности и прецизности. 

Музичка 

култура 

Певање познатих песама 

Импровизација покрета уз 

музику 

„Другарство“ - учење песме по 

слуху 

Музички квиз 

- развијање такмичарског духа; 

- неговање осећаја за ритмичко кретање; 

- неговање позитивних социјалних вештина; 

- развијање и неговање такмичарског духа. 

ЈУН 

Врста 

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

Здравствена 

и физичка 

култура 

Игре на свежем ваздуху 

„Преко потока са камена на 

камен“ 

- неговање другарства; 

- развијање координације. 

Ликовна 

култура 

Воћњак, брање воћа 

„Како ћу провести летњи 

распуст“ 

- развијање креативности 

- развијање маште, уредности и креативности 

Говорна 

култура 

Занимљив дан у школи 

Мој најбољи друг 

У сусрет распусту 

- неговање лепог усменог излагања; 

- развијање осећаја за колективизам; 

- богаћење речника. 

Радно-

техничка 

култура 

Мозаик (рад са хартијом) 

Сова од  папира 

- развијање маште и креативности; 

- подизање свести о важности рециклаже. 

Музичка 

култура 

Музичке  столице 

Слушање музике 

- неговање такмичарског духа; 

- неговање љубави према музици. 
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ДОБРО ДОШЛИ ЂАЦИ 

 

Први квартал 

Број 

недеље 

Број 

часа 

Врста  

активности 
Садржај рада Васпитни задаци 

1. 

1. 
Прихватање деце 

и смештај 

Прихватање деце и 

упознавање са кућним 

редом школе 

Стварање пријатне атмосфере и 

адаптација на нову средину 

2. Лична хигијена 
Упознавање са начином 

одржавања личне хигијене 
Развијање хигијенских навика 

3. 
Хигијена 

просторија 

Упућивање  на редовно 

одржавање чистоће 

школских просторија 

Навикавање на одржавање чистоће 

школе 

4. 

Понашање и 

хигијена за 

време ручка 

Упућивање на правилно 

понашање у време ручка 

Развијање културе понашања у 

трпезарији 

5. Ликовна култура 
«Први дан у школи» и/или 

«Доживљај са летовања» 

Изражавање утисака и маште кроз 

ликовни цртеж 

2. 

6. Говорна култура «Да се упознамо» 
Упознавање са говорним 

способностима ученика 

7. 
Радно-техничка 

култура 

Упознавање са радно-

техничком културом 
Подстицање креативности ученика 

8. Музичка култура 
Омиљене песме из првог 

разреда 

Развијање позитивног става према 

музици 

9. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игре у школском дворишту Задовољење потребе за игром 

10. Ликовна култура Моја породица Развијање и неговање уредности 

3. 

11. Говорна култура Моја породица 
Богаћење речника и подстицање на 

самостално излагање 

12. 
Радно-техничка 

култура 

Сакупљање кестења, 

семенки , листова, жирева... 
Развијање спретности и упорности 

13. Музичка култура 
„Ау што је школа згодна“- 

учење песме по слуху 

Стварање позитивне атмосфере 

кроз песму 

14. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Ходање у колони, у реду и 

правилно ходање по 

ходницима 

 

Задовољавање потребе за кретањем 

и развијање свести о правилном 

начину кретања кроз школу 

15. Ликовна култура 
Воће и поврће које виђам на 

пијаци 
Неговање уредности и естетике 

4. 

16. Говорна култура 
«Доживљај са летњег 

распуста» 
Богаћење речника 

17. 
Радно-техничка 

култура 

Савијање папира и израда 

чаше и капе 
Развијање спретности и маште 

18. Музичка култура Учење бројалица 
Развијање интересовања и музичке 

креативности 

19. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игре лоптом Задовољавање потребе за игром 

20. Ликовна култура 
Омиљени јунак цртаног 

филма 
Развијање маште и креативности 

5. 21. Говорна култура Читање бајке 
Развијање маште и богаћење 

речника 
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22. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са кестењем 

Развијање спретности и 

креативности 

23. Музичка култура 

Слушање музике уз 

извођење слободних 

покрета 

Развијање координације покрета и 

ритма 

24. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Прескакање вијаче 
Развијање колективизма и 

позитивне атмосфере 

25. Ликовна култура «Мој брат/сестра» 
Развијање љубави према 

ближњима и способност запажања 

6. 

26. Говорна култура Прича на основу слике 
Развијање способности лепог и 

правилног изражавања 

27. 
Радно-техничка 

култура 
Слика од лишћа 

Развијање маште, креативности и 

спретности 

28. Музичка култура 
Бројалица «Иш‘о меда у 

дућан» 
Развијање осећаја за ритам 

29. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игра »Између две ватре» 
Развијање другарства и 

такмичарског духа 

30. Ликовна култура «Моја бака и/или дека» 
Развијање љубави према 

ближњима и способност запажања 

7. 

31. Говорна култура 
«Причаћу вам о својој баки 

и/или деки» 

Развијање самосталности и 

неговање лепог говора 

32. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са семенкама Неговање уредности и пажње 

33. Музичка култура „Химна школе“ 
Неговање способности извођења 

музике по слуху 

34. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Народно коло Неговање народне традиције 

35. Ликовна култура «Дан школе» Преношење виђеног на цртеж 

8. 

36. Говорна култура „Дедин шешир“ 
Развијање способности запажања и 

опис 

37. 
Радно-техничка 

култура 

Израда кишобрана од 

природних материјала 
Развијање спретности и моторике 

38. Музичка култура Слушање дечјих песама 
Оплемењивање и развијање 

музичког укуса 

39. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Игра «Нека бије» Задовољење потребе за игром 
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Други квартал 

 40 Ликовна култура Најдража играчка 
Изражавање утисака линијом и 

бојом 

9. 

41. Говорна култура Игра  «На слово на слово» Богаћење речника 

42. 
Радно-техничка 

култура 
Израда играчака од кутија 

Развијање спретности и 

креативности 

43. Музичка култура Слушање музике Развијање љубави према музици 

44. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Гађање предмета у покрету 
Развијање прецизности и 

координације 

45. Ликовна култура «Рођенданска торта» 
Исказивање лепих осећања бојом и 

линијом 

10. 

46. Говорна култура Игра «Азбука занимања« Богаћење речника 

47. 
Радно-техничка 

култура 

Шумска животиња од 

ролни тоалет папира 

Развијање креативности и свести за 

очување животне средине 

48. Музичка култура Бројалица «Јеж» Развијање осећаја за ритам 

49. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

«Шаљива штафета» Развијање спретности и окретности 

50. Ликовна култура  „Јесењи дан“  Развијање маште 

11. 

51. Говорна култура ''Касна јесен'' 
Развијање опажања и богаћење 

речника 

52. 
Радно-техничка 

култура 

Израда животиња од 

пластелина 

Развијање уредности и 

прецизности 

53. Музичка култура 
Песма «Све је пошло 

наопачке» 
Развијање слуха и ритма 

54. 

Здравствено и 

физичко 

васпитање 

Бацање лопте у кош 
Развијање пажње, прецизности и 

истрајности 

55. Ликовна култура Кишни дан Развијање маште и опажања 

12. 

56. Говорна култура 
Испричаћу вам један свој 

доживљај 

Развијање вештине усменог 

излагања 

57. 
Радно-техничка 

култура 
Чаша за оловке 

Развијање свести о значају 

рециклаже 

58. Музичка култура Певање научених песама Развијање љубави према музици 

59. 
Здравствена и 

физичка култура 

Народна игра ''Ја посејах 

лубенице '' 

Развијање координације покрета и 

неговање народне традиције 

60. Ликовна култура Шарени кишобрани 
Развијање уредности и 

прецизности 

13. 

61 Говорна култура «Причамо о јесени» 
Развијање опажања и богаћење 

речника 

62. 
Радно-техничка 

култура 
Шешир од папира 

Развијање спретности, маште и 

креативности 

63. Музичка култура Музички квиз Развијање такмичарског духа 

64. 
Здравствена и 

физичка култура 
Зимске игре Задовољавање потребе за кретањем 

65.  Ликовна култура Деда Мраз Развијање маште и креативности 

66. Говорна култура 
Разговор о значају 

предстојећих празника 

Богаћење речника и неговање 

народне традиције и обичаја 

67. 
Радно-техничка 

култура 
Јелка и украси за јелку 

Развијање спретности, маште и 

креативности 

68. Музичка култура 
Слушање зимских и 

новогодишњих песама 

Развијање љубави према дечијим 

песмама 
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69. 
Здравствена и 

физичка култура 
Правимо Снешка Белића Задовољавање потребе за игром 

70. Ликовна култура Новогодишња јелка 
Подстицање празничног 

расположења 

15. 

71. Говорна култура 
Читање текстова о Новој 

години 
Неговање традиције и обичаја 

72. 
Радно-техничка 

култура 

Израда новогодишње 

честитке 

Подстицање празничног 

расположења и развијање 

креативности 

73. Музичка култура 
Певање новогодишњих 

песама 
Развијање ведрог расположења 

74. 
Здравствена и 

физичка култура 
Покретне игре у учионици Задовољавање потребе за игром 

75.  Ликовна култура Снешко Белић 
Развијање креативности, маште и 

спретности 

16. 

76. Говорна култура 
Рецитовање новогодишњих 

песама 

Увежбавање интерпретације и 

неговање традиције и обичаја 

77. 
Радно-техничка 

култура 
Израда новогодишње капе 

Неговање самосталности у раду и 

креативности 

78. Музичка култура Певање научених песама 
Подстицање ведрог расположења и 

позитивне атмосфере 

79. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање грудвама у мету 

Развијања спретности и 

прецизности 

80. Ликовна култура Моје жеље Подстицање маште 

17. 81. Говорна култура 
Моји планови за зимски 

распуст 

Богаћење речника и увежбавање 

усменог излагања 

 

 

 

Трећи квартал 

17. 

82. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре на снегу Задовољавање потребе за игром 

83. Ликовна култура Лутка од картона и текстила 
Неговање стваралачких 

способности 

84. Говорна култура 
Читање прича Драгана 

Лукића 
Дефинисање поруке приче 

85. 
Радно-техничка 

култура 
Израда маске Развој ученичког стваралаштва 

18. 

86. Музичка култура Слушање музике Развијање љубави према музици 

87. 
Здравствена и 

физичка култура 
Народна игра Неговање народне традиције 

88. Ликовна култура Снежни град Развијање самосталности у раду 

89. Говорна култура Свети Сава - рецитовање 
Осамостаљивање ученика у 

самосталном излагању 

90. 
Радно-техничка 

култура 
Свети Сава – сликање 

Подстицање запажања и 

упознавање културне традиције 

19. 

91. Музичка култура Народна игра «Дуње ранке» Неговање народне традиције 

92. 
Здравствена и 

физичка култура 
Полигон на снегу 

Подстицање такмичарског духа и 

тимског рада 

93. Ликовна култура 
Портрет Светог Саве –

колаж 
Развијање креативности 

94. Говорна култура 
Читање прича о Светом 

Сави 
Развијање љубави према књизи 
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95. 
Радно-техничка 

култура 
Сталак за салвете 

Развијање уредности и радних 

навика 

20. 

96. Музичка култура Државна химна Неговање народне традиције 

97. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре лоптом у сали 

Развијање моторике и 

координације 

98. Ликовна култура 
Илустрација прочитане 

бајке 
Уочавање стварног и нестварног 

99. Говорна култура Разговор о љубави  
Осамостаљивање ученика у 

самосталном излагању 

100. 
Радно-техничка 

култура 
Лутка од вунице Развијање креативности 

21. 

101. Музичка култура «  Браћу не доносе роде « Развијање слуха и гласа 

102. 
Здравствена и 

физичка култура 
Трчање са променом темпа Развијање спретности и окретности 

103. Музичка култура Певање песама 
Развијање навике за слушање 

музике 

104. Говорна култура Текстови из дечије штампе Уочавање битног у тексту 

105. 
Радно-техничка 

култура 
Медвед од картона Развијање оригиналности и маште 

22. 

106.  Музичка култура Слушање музике 
Развијање музичке способности 

код деце 

107. Ликовна култура 
Илустрација слушане 

композиције 

Развијање креативних способности 

и запажања 

108. 
Радно-техничка 

култура 
Оригами – рад са папиром Развијање креативности и маште 

109. Музичка култура 
Слушање музике “Пролеће„ 

- А. Вивалди 

Развијање и неговање 

интересовања према класичној 

музици 

110. 
Здравствена и 

физичка култура 
Вођење лопте 

Развијање моторике и 

координације 

111. Ликовна култура Весници пролећа 
Оплемењивање естетског 

доживљаја 

112. Говорна култура Брзалице 
Развој и неговање течног говора и 

комуникативних способности 

113. 
Радно-техничка 

култура 
Коњић од папира Развијање мотприке руку 

114. Музичка култура Песма «Пролеће у шуми« Развијање слуха и гласа 

115. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра «Између две ватре« Развој такмичарског духа код деце 

24. 

116. Ликовна култура Рода и ласта (колаж) Развијање љубави према природи 

117. Говорна култура 
Говорна вежба  «Стигло 

нам је пролеће» 
Култура усменог изражавања 

118. 
Радно-техничка 

култура 
Рад са вуном 

Развијање уредности и радних 

навика 

119. Музичка култура Песма о мајци Неговање љубави према мајци 

120. 
Здравствена и 

физичка култура 
Додавање лопте Развој координације и спретности 

25. 

121. Ликовна култура 
Илустрација песме 

''Најлепша мама на свету'' 
Неговање љубави према мајци 

122. Говорна култура 
Моја мама, бака, 

учитељица... 
Богаћење ученичког речника 
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Четврти квартал 

25. 

123. 
Радно-техничка 

култура 
Честитка за 8. март  

Развијање уредности и 

прецизности 

124. Музичка култура 
«Заклео се бумбар» певање 

песме по слуху 
Развијање љубави према музици 

125. 
Здравствена и 

физичка култура 

Штафетне  елементарне 

игре 

Развијање спретности, окретности 

и такмичарског духа 

26. 

126. Ликовна култура Ливада пуна цвећа 
Осећај за облик и величину у 

природи 

127. Говорна култура Гледали смо ТВ емисију 
Подстицање на самостално 

излагање и богаћење речника 

128. 
Радно-техничка 

култура 
Оригами 

Развијање спретности и 

прецизности 

129. Музичка култура Игра ''Музичке загонетке'' Развијање љубави према музици 

130. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање лоптом Развијање прецизности 

27. 

131. Ликовна култура Шарена птица Развијање осећаја за боју и облик 

132. Говорна култура 
Читање и драмско извођење 

текстова 
Увођење у драмски текст 

133. 
Радно-техничка 

култура 

Слика од сецканог и 

цепканог папира 

Развијање уредности и 

прецизности 

134. Музичка култура «Миш је добио грип» Развијање музичких способности 

135. 
Здравствена и 

физичка култура 
Надвлачење конопца у пару Развијање спретности руку 

136. Ликовна култура Илустрација песме 
Развој запажања и преноса на 

папир 

137.  Музичка култура 
Слушање музике (пролећне 

песме) 

Доживљавање пролећа кроз звуке 

из природе 

138. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра „Хватање лопте“ 

Правилан однос према победи и 

поразу 

139. Ликовна култура Ускршње јаје 
Развијање осећаја за боју, облик и 

величину 

140. Говорна култура Ускршњи обичаји 
Неговање народне традиције и 

обичаја 

141. 
Радно-техничка 

култура 
Корпица за јаја 

Развијање уредности и радних 

навика 

142. Музичка култура Ускршње песме 
Неговање народне традиције и 

обичаја 

143. 
Здравствена и 

физичка култура 
Гађање лоптицом у мету 

Развијање спретности и 

прецизности 

144. Ликовна култура 
Илустрација ускршње 

приче 
Развијање осећаја за боју и облик 

145. Говорна култура Језичка игра ''Ланац'' Богаћење ученичког речника 

146. 
Радно-техничка 

кутура 
Ветрењача од папира 

Развијање моторике, спретности и 

прецизности 

147. Музичка култура Певање познатих песама Развијање такмичарског духа 

148. 
Здравствена и 

физичка култура 
Скок у даљ Развијање спретности и снаге 

149. Ликовна култура Парк у априлу Неговање  осећаја за лепо 

150. Говорна култура Први мај, празник рада Богаћење речника ученика 

151. Ликовна култура Илустрација бајке 
Оплемењивање естетског 

доживљаја 

152. Говорна култура Моја омиљена књига 
Неговање љубави према 

књижевности 
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153. 
Радно-техничка 

култура 

Кућица од текстила и 

картона 
Неговање смисла за лепо 

154. 
Радно-техничка 

култура 

Кућица од текстила и 

картона (завршавање 

радова) 

Неговање смисла за лепо 

155. Музичка култура 
«Другарство» - учење песме 

по слуху 

Неговање позитивних социјалних 

вештина 

156. 
Здравствена и 

физичка култура 
Штафетне игре Развијање такмичарског духа 

157. Ликовна култура 
Довршавање радова 

(илустрација бајке) 

Развијање стрпљивости и 

истрајности 

158. Говорна култура Драмско извођење текстова 
Развијање љубави према 

позоришту 

159. 
Радно-техничка 

култура 
«Лептир» 

Развијање спретности и 

прецизности 

160. Музичка култура Музички квиз Развој такмичарског духа 

161. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игре  лоптом 

Развој спретности и 

сналажљивости 

162. Ликовна култура «Забавни парк, вртешка» Развијање креативности 

163. Говорна култура 
Занимљив дан у школи-

говорна вежба 
Неговање усменог излагања 

164. 
Радно-техничка 

култура 
Мозаик (рад са хартијом) Развој маште и креативности 

165. Музичка култура Музичке столице Развијање такмичарског духа 

166. 
Здравствена и 

физичка култура 
Игра на свежем ваздуху Неговање  другарства 

167. Ликовна култура „Воћњак, брање воћа“ 
Развој маште, уредности и 

креативности 

168. Говорна култура Мој најбољи друг Развијање осећаја за колективизам 

169. 
Радно-техничка 

култура 

Сова од рециклираног 

материјала 

Подизање свести о битности 

рециклаже 

170. Музичка култура Слушање музике Неговање љубави према музици 

171. 
Здравствена и 

физичка култура 

Игра «Преко потока с 

камена на камен» 
Развој координације 

172. Ликовна култура 
«Како ћу провести летњи 

распуст» 
Развој креативности и маште 

173. Говорна култура 
Казивање напамет научених 

рецитација 
Неговање усменог излагања 

174. 
Радно - техничка 

култура 
Фигуре од хартије Развој маште и моторике 

175. Музичка култура 
Инпровизација покрета уз 

музику 

Неговање осећаја за ритмичко 

кретање 

176. 
Здравствена и 

физичка култура 
Покретна игра Развој другарства и колективизма 

177. Ликовна култура Нацртај другу нешто за крај 
Развијање другарства и 

колктивизма 

178. Говорна култура У сусрет распусту Неговање усменог излагања 

179. 
Радно – техничка 

култура 

Правимо честитке за крај 

школске године 
Развијање спретности и другарства 

180. Музичка култура Певамо научене песме Неговање љубави према музици 
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