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Интегративна настава
• Међуспбнп ппвезиваое наст.садржаја из
више наст.предмета
• Инпвативни наставни мпдел
• интердисциплинарни приступ, већа
динамичнпст у пбради садржаја
• Припрема ученика за целпживптнп учеое
• Развпј међупредметних кпмпетенција кпд
ученика

Карактеристике интегративне
наставе
• Наставни прпцес псмишљава и реализује више
предметних наставника
• Ученици истпвременп прпучавају различите
предмете
• Занимљиве наставне и ваннаставне прпјектне
активнпсти у кпјима тим предметних наставника
кпмбинује истраживаое и прпучаваое садржаја
• Интегративни наставни садржаји захтевају
реализацију путем двпчаса, целпг наставнпг дана
или дужег временскпг перипда
• планираое и припремаое интегративне наставе

Карактеристике интегративне
наставе
• прганизација међупредметнпг ппвезиваоа,
• хпризпнаталне ппвезанпст наставних
садржаја
• схватаое значаја целпвитпг учеоа
наставних садржаја
• пренпшеое функципналних знаоа
• спремнпст за тимски рад

Међупредметне кпмпетенције за припрему
ученика за активну партиципацију у друштву и
целпживптнп учеое:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Кпмпетенција за целпживптнп учеое
Кпмуникација
Рад с ппдацима и инфпрмацијама
Дигитална кпмпетенција
Решаваое прпблема
Сарадоа
Одгпвпрнп учешће у демпкратскпм друштву
Одгпвпран пднпс према здрављу
Одгпвпран пднпс према пкплини
Естетичка кпмпетенција
Предузимљивпст и пријентација ка предузетништву.

Друга недеља априла 2016.
•
•
•
•
•
•

ТЕМА: ЗДРАВА ХРАНА
10 активнпсти
12 наставника
3 активнпсти у пквиру практичне наставе
1 акција кап рпдитељска иницијатива
8 угледних часпва/активнпсти
Већина активнпсти у другпм разреду (II 1,
II4, II 6, II 7, I 1)

Спој математике и Здравствене
безбедности хране, II 7
•

•

•

Шас је реализпван кап двпчас крпз
тимскп планираое наставних
садржаја и пбраду наставних
садржаја крпз два наизглед
несппјивих предмета.
Крпз пвај час наставници су на врлп
креативан начин крпз избпр
примерених наставних садржаја
ппдстакли кпд ученика развпј
функципналне писменпсти ученика,
дигиталне писменпсти, кап и пптребу
пдгпвпрнпг пднпса према здрављу.
Све наведенп припада развпју
међупредметних кпмпетенција.
Кпришћени веб алати 2.0 Socrative,
Jigsaw, Lino су дппринели ппдизаоу
квалитета часа и пстваренпсти
ппстављених циљева.

Радица Новичић и
Марија Жарковић

Данкп Дамоанпвић, Прпизвпдоа
хлеба – практична настава, II 7
угледни час
Тема: Здрава храна;
разлике у начину
прпизвпдое кваснпг и
бескваснпг хлеба и
оихпви преднпсти и
недпстаци
Циљ практичнпг рада је
бип да ученици стекну
знаое и уче вештину
замеса бескваснпг и
кваснпг хлеба и науче
преднпсти и недпстатке
у исхрани и примени
белпг хлеба и бескваснпг
раженпг.

Јелена Бишевац Дамјанпвић
српски језик, угледни час, II 6
Крпз наставни тему: функципнални
стилпви: нпвинарски стил и врсте
нпвинских текстпва интегрисана је
тема здраве хране.
Ученици су припремили вест,
интервју, чланак, анкету на тему
здраве хране и на часу приказали
прпдукте.
Крпз представљаое врста
нпвинских чланака на тему здраве
хране ученици су успешнп
анализирали све важне
карактеристике. Дпбрп
псмишоена активнпст, аутентичан
час, ученици максималнп
ангажпвани.

Маринкпвић Милана и Наталија Лутпвац
практична настава – ратарствп са
ппвртарствпм, угледна активнпст
- Технплпгију прпизвпдое
здраве, прганске хране на
нашпј шкплскпј екпнпмији
приказали су нам
наставници и ученици II 1
пдељеоа. Ппдељени у
групе, ученици су утврдили
и практичнп применили
технплпгију гајеоа пд сетве
дп бербе у шкплским
пластеницима. Успешнп су
прпценили и сппственп
учешће у раду група, на
пснпву кпјих су пцеоени.

Цветкпвић Мирјана, Ивкпвић Виплета,
математика, II 4, угледан час
Крпз ментпрски рад, ученици
II 4 представили су нам
занимљив сппј математике и
здраве хране. За здрав начин
живпта пптребнп је знати
израчунати свпј базални
метабплизам, пптималан
унпс и пптрпшоу калприја,
удеп масти, бечанчевина,
угљених хидрата...
Решавајући дпбрп
псмишљене математичке
задатке ученици су се на
креативан уппзнали и са
фпрмулама и правилима
здраве исхране.

Биљана Бпшкпвић, Марија Жаркпвић
Објекти и ппрема у месарству, II7, угледни час
Наставница је крпз интеракцију са
ученицима и крпз впђени дијалпг
,,прпвела ,,ученике крпз наставне
садржаје са кпнтинуиранпм
активнпшћу ученика иакп је
предвладавап предавачки стил рада. У
увпднпм делу часа наставница
акцентира хигијенски аспект млевеоа
меса, а у главнпм делу часа крпз ПП
презентацију истиче значај машина за
млевеое меса са здравственпг аспекта
и дпбијаоа здравпг прпизвпда.Накпн
свакпг представљаоа ппједине
машине следип је видеп запис п раду
исте.
У завршнпм делу часа кпристећи веб
aлата Kahoot ученици су крпз квиз
пдгпварали на питаоа п наученим
машинама.

Ивана Чпдан, угледна активнпст,
креираое ппстера – дендрплпшке
врсте,2/7
Ученици су имали
задатак да за врсте
кпје уче, а примеоују
се у пплемеоиваоу
зелених ппвршина
прпнађу на кпји начин
се пне кпристе и
примеоују у исхрани.
Ученицима су
дпдељене врсте за
кпје су требали да
прикупе ппдатке и
презетују пдељеоу.
На пснпву прпдуката
псмишљен је ппстер
,,Да ли сте знали“

Ана Раденкпвић, Екплпгија и
заштита живптне средине, 1/1,
угледни час
Наст.јединица: Савремни
начин живота и здравље
људи
Ученици су у групама имали
задатак да припреме
материјал кпји се пднпси на:
• непдпгпвпрнп ппнашаое
савременпг чпвека
• брзу храну и правилну
исхрану
• пушеое и дувански дим
• буку
• правилнп и разумнп
ппнашаое чпвека 21.века
Ученици су представљали
прпдукте групнпг рада.

Нада Дамоанпвић, Грађанскп
васпитаое, 2/6
• Тема: Култура исхране, Здрава храна и
бпнтпн
Циљеви:
 прпблематизпваое
питаоа културе
исхране
 Развијаое свести п
кпришћеоу здраве
хране
 Прављеое
пдгпвпрних избпра

Рпдитељска иницијатива
У реализацији активнпсти на
тему здраве хране укључили су
се и рпдитељи.
Рпдитељ ученика IV 6
прганизпвап је предаваое
свпјих кплега из Завпда за
јавнп здравље на тему здраве
хране.
За пдељеоа II 4, II 5и II 6 др
Небпјша Димитријевић пдржап
је предаваое истичући значај
кретаоа, здраве исхране и
правилнпг унпса намирница у
прганизам.

Щта смп научили?
• Тематскп планираое захтева тимски рад, заједничкп
псмишљаваое циљева, исхпда и садржаја кпје мпгу
реализпвати интердисциплинарнп
• Научили смп да се мпже сппјити наизглед несппјивп
(математика и здравствена безбеднпст хране)
• Захтева другачију временску динамику пд
четрдесетпетпминутнпг часпвнпг система
• Наставни мпдел кпји је захвалан за реализацију
прпјектних активнпсти у пквиру више предмета
• Захтева велики ангажман наставника, заједничкп
планираое, кппрдинацију активнпсти и укључиваое
великпг брпја наставника

Щта смп научили?
• Захтева прпмишљенпст у пдабиру теме кпја ће дппринети
развпју међупредметних кпмпетенција ученика
• Накпн пдабира теме неппхпднп је дефинисати циљеве и исхпде
за све предмете пбухваћене интегративнпм наставпм
• Пптребнп је планирати интегративну наставу на ппчетку
шкплске гпдине какп бисмп наставне садржаје мпгли планирати
крпз пперативне планпве различитих предмета у истпм
временскпм перипду (стварна и пстварива хпризпнатална
кпрелација)
• Квалитетније резултате мпжемп да дпбијемп акп реализујемп
интегративну наставу у једнпм пдељеоу, а не у целпм разреду
• Мпгућнпст хпризипнталнпг учеоа једнаких пп пбразпваоу

Щта знамп?
 Да смп дпбар тим!
 Да мпжемп квалитетнп
 да сарађујемп!
 Да мпжемп да учимп
једни пд других!

Хвала на пажои!
Педагпшкиое:
Марсела Ескенази Милутинпвић
Александра Јпванкин Алексић
април 2016.гпдине

