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10 савета за добар пројекат!
Корак број 1
Прецизно одредите исход пројекта.
Корак број 2
Изаберите текстове и материјале у
оквиру свог предмета.
Корак број 3
Направите мапу ума – корелацију са
другим предметима.
Корак број 4
Утврдите временску динамику и место
реализације задатака. Одредите
преовлађујућу међупредметну
компетенцију.
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Корак број 5
Сарађујте са колегама! Будите отворени за нове
идеје!
Корак број 6
Повежите се са локалном заједницом, општином,
родитељима. Сарађујте са другим наставницима у
њиховим пројектима. Радите заједно! Информишите
друге о томе што радите. Рекламирајте се!
Корак број 7
Мотивишите ученике!
Корак број 8
Одредите један час недељно за реализацију пројекта.
Ученици би тада требало да донесу свој материјал.
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Корак број 9
Анализа и повезивање материјала.
Корак број 10
Представљање пројекта пред родитељима, на свечаностима,
на Дану школе, на Светом Сави, на фестивалима…
Прославите се!
Корак број 11 (бонус)
Сад све опет испочетка. Још један пројекат!
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Пример

“Небеска Река”
Значење бајке:
“Бајка о дечаку и
Месецу”
“Поход на Мјесец”
“Седефна Ружа” Анализа ликова
Карактерне особине

Анализа симбола:
небо, дуга,
мајка, река
Правопис:
вода, препрека
Управни говор
Велико слово
Писање назива
књижевних ликова

Врсте приповедања:
приповедање у 1. лицу,
описивање,
нарација

Бајке – народне и
Уметничке,
Одлике бајки
Креативно писање:
- у 1. лицу: писмо,
размишљања мајке и кћери
Дуга о свету...
Другачији крај бајке
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Планирање пројекта
Физика:
Расипање
светлости
Преламање
светлости
Испаравање
воде
Агрегатна
стања

Српски језик и
књижевност:
Језичка култура
Правопис
Вештина читања и
разумевања прочитаног
Теорија књижевности
Креативно писање

Ликовна култура:
Илустрације
Стрип
Цртани филм

Компетенције:
дигитална,
решавања проблема,
тимски рад,учење,
одговоран однос
према свету око себе,

Техника:
Макета:
пластелин и
лего-коцке,
Вода,
Пластика

Информатика
Припрема
материјала за
представу,
Снимање израде
макете
Снимци олуја

Географија

Биологија:
Улога воде
Значење
воде,
светлости и
топлоте
Екологија

Речни сливови,
Кружење воде у
природи
Реке понорнице
Дуга
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Резултати пројекта
●
●

●

●

●

●

Објавите на сајту свој час (угледни).
Од радова ученика - приповедања у првом лицу, описивања и нарације
можете саставити кратку драматизацију и представити рад ученика.
Представите њихов родитељима, на Дану школе, на школској слави,
обележавањима годишњица...
Повежите се са неком организацијом која се бави очувањем природе,
укључите ученике у њихове активности. Позовите њихове чланове да
говоре на часу одељењске заједнице или српског језика.
Укључите се у неки већи пројекат у којем можете искористити део или
цео пројекат.
Позовите телевизију, “Просветни гласник”, посетите Природњачки
музеј…

●

Објавите делове пројекта у школском часопису.

●

Обавезно учествујте на конкурсима.
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Задатак!
●

Извукли сте:

●

1. план наставе и учења за један разред и

●

2. наставну област од које почињете пројекат

●

Ваш задатак је да:

●

1. одредите исходе (обично 2-3)

●

2. укључите неколико наставних области

●

3. укључите неколико наставних предмета

●

4. испланирате продукте пројекта (како ћете пројекат представити)

●

5. осмислите један занимљив пројекат којим ћете

●

Остварити почетне исходе.

●

А затим ћете нам представити идеје својих пројеката!
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Хвала драгим колегама на сарадњи.
Срећно у раду са пројектном наставом.
●

Фотографије са ових радионица
можете видети на блогу Учионица
књижевности, на адреси
www.svetlostusrcu.wordpress.com

●
●

Београд, 1. фебруар 2019.
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