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КОНЦЕПЦИЈА РАДНОГ УЏБЕНИКА 
 

Приручник уз уџбеник намењен је, пре свих, млађим професорима 
који реализују садржаје биологије у 5 разреду основне школе. Надамо 
се да ће наћи место и у стручној библиотеци професора са дужим 
искуством у васпитно образовном раду.   
 

При конципирању уџбеника аутори су имали у виду следеће: 
• сва деца морају да заврше основну школу без обзира на 

личне способности и услове у којима живе и да због тога 
садржаји морају бити дати тако да свако дете може да 
стекне основна знања ове науке и способност  да их 
примени у свакодневном животу; 

• ученици већ поседују одређена знања о живој природи. У 
млађим разредима упознали су неке биљне и животињске 
врсте места у којем живе (први разред), биљке и животиње 
краја у којем живе (други разред), животне заједнице, 
природне и антропогене (трећи разред) и разновсност 
живог света Србије (четврти раазред).  

 
Због напред наведеног аутори су одлучили    

– да уџбеник буде радни што значи да се у њему, осим нових 
садржаја, све остало заснива на знањима и искуствима ученика 
стечена  кроз обавезне предмете свет око нас и природа и 
друштво као и изборни чувари природе и да скоро свака, условно 
речено, наставна јединица, почиње проверавањем знања и умења  
која ученици већ имају; 

– да се ученици,  када год могу, самостално припремају за 
следеће часове, 

– било да стичу и обнављају своја знања која већ имају у 
искуству, користе литературу за децу, сакупљају природни 
материјал или истражују; 

– да самостално праве речник нових појмова (у тексту означени 
звеездицама) а тачност могу да проверавају у речнику који се 
налази на крају уџбеника; 

– да мотивишу ученике да истражују неке појаве и процесе у 
природи и тако задовоље своју већ урођену радозналолост;  

– да разноврсне активности као што су:  уради, запамти, подсети 
се, провери, размисли, мало више о да ли знаш итд.  омогућавају 
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ученицима да после сваке наставне јединице проверавају шта 
су научили;  

– да самостално проверавају и вреднују своје знање помоћу 
тестова кроз три нивоа – корака и то на почетку (провера 
основних знања која већ имају) и на крају школске године 
(основна знања која треба да понесу из петог разреда) као  и 
после сваке теме; 

– да сви садржаји буду у функција развијања позитивног 
односа према, природи и способности примене стечених знања 
у свакодневном животу (сејање, сађење... ).  

 
   У уџбенику се, поред садржаја предвиђених програмом, налази 
додатак за још радозналије и чланове биолошке секције са 19 вежби  
које су у вези са обавезним садржајима и које могу да се реализују на 
часовима додатне наставе или биолошке секције.  
 

У додатку се налазе и основна упутства како може да се 
формира биобашта по идеји проф. др. Бранке Лазић, професора 
Пољопривредног факултета у Новом Саду, А, ради лакше 
детерминације најраспрострањенијих биљака у окружењу, дате су 
картице са илустрацијама неких најраспрострањенијих биљака.  
 

Аутори се надају да ће тако осмишљен уџбеник биологије за 5 
разред основне школе бити у функцији упознавања живог света и 
формирања еколошке свести и еколошке савести ученика и који ће 
резултирати еколошки пожељним  понашањем што и јесте најважнији 
задатак васпитнообразовног процеса. .  
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ЗВАНИЧНИ ПРОГРАМ РАДА 
 
Циљ и задаци 

Циљ наставе биологије у основној школи је да ученици ус 
вајањем образовно-васпитних садржаја упознају основне појмове о 
живом свету, његовом историјском развоју, природним појавама и 
законитостима које у њему владају. 
Изучавањем биологије код ученика треба развијати основну научну 
писменост, логичко расуђивање, способност критичког мишљења, 
свест о властитом положају у природи, објекгивност и логичко 
расуђивање, љубав према природи и осећање дужности да чувају и 
заштите природу, да развијају хигијенске навике и здравствену 
културу. 
Задаци наставе биологије су да ученици: 

– схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и 
одрживог развоја; 

– разумеју поступност у развоју живог света; 
– схвате да су жива бића груписана према сродности у пет 

царстава; 
– стекну основна знања о грађи и функционисању живих бића; 

развију способност повезивања појмова и процеса у живим 
– бићима и природи; 
– стекну знања о разноврсности и распрострањености живих 
– бића; 
– схвате узајамне односе живих бића и животне средине, као и 

динамику кружења материје и протицања енергије; 
– развију осећаае одговорности према стању животне средине; 
– схвате степен угрожености биосфере и улогу сваког појединца 

у њеној заштити и унапређивању; 
– упознају грађу и функционисање човечијег организма; 
– стекну неопходне хигијенске навике за очување сопственог 

здравља и здравља других људи; 
– схвате да је полност саставни део живота и да човекова 

полност подразумева поштовање норми понашања које 
обезбеђују хумане 

– односе међу људима; 
– користе методе посматрања, мерења и експеримента; 
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– приликом избора будућег занимања имају јасну представу о 
занимањима везаним за биологију, што ће им омогућити 
квалитетно професионално усмеравање. 

 
Оперативни задаци 
Ученици треба да: 

– схвате појам биологије као науке значајне за напредак 
човечанства  и одрживог развоја; 

– буду оспособљени за руковање једноставним лабораторијским 
прибором, лупом или микроскопом, као и да умеју да израде 
једноставне привремене препарате; 

– упознају основну јединицу грађе живих бића; 
– упознају разноврсност живих бића; 
– схвате појам ботанике као научне области биологије; 
– упознају и знају да објасне основну спољашњу грађу 

вегетативних биљних органа; 
– знају да објасне грађу и улогу цвета, плода и семена; 
– схвате процесе и начине опрашивања и оплођења; упознају 

царство биљака и најзначајније групе; 
– упознају основне елементе заштите и степен угрожености 

биљака делатностима човека у природи; 
– развију интересовање за проширивање знања у одговарајућим 

институцијама (ботаничка башта, природњачки музеј, 
библиотеке);     

– упознају царство гљива и њихове основне карактеристике.  
 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
УВОД(6) 

Биологија и њен значај за развој напредак човечанства. Како 
се природа упознаје (посматрање, праћење и описивање појава, 
истраживања у лабораторији). Лабораторијски прибор, лупа и 
микроскоп. 

Вежба: Лупа и микроскоп, руковање и одржавање.  
Вежба: Техника микроскопирања 
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ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА (12) 
 
Особине живих бића. 

Жива бића су изграђена од ћелија - откриће ћелије, облик, 
вели чина и основна грађа (ћелије без организованог једра; ћелије са 
организованим једром). 
Једноћелијски и вишећелијски организми - ткива, органи, системи 
органа, организам.  

Вежба: Посматрање биљне ћелије под микроскопом (покорица 
(црног лука). 
Класификација живих бића у пет царстава. 
Вируси - на граници живог и неживог. (информативно) 
Једноћелијски организми без организованог једра - бакгерије (одлике, 
начин  живота и улога у природи). 
Једноћелијски организми са организованим једром: једноћелијске алге, 
једноћелијске гљиве и праживотиње - одлике, начин живота и улога у 
природи. (информативно) 
 
 
ЦАРСТВО БИЉАКА - ГРАЂА И ЖИВОТНИ  ПРОЦЕСИ 
БИЉАКА(31) 
 

Ботаника - научна област биологије. Свет биљака - настанак и 
развој биљака. Грађа биљака - биљни организам. Корен. Делови, 
облици и улога. Вежба: Разликовање делова и облика корена. Стабло: 
спољашња грађа и улога. Преображај стабла. Лист. Делови, облици и 
улога. Животни процес: фотосинтеза. Вежба: Издвајање хлорофила из 
листа. Животни процеси: дисање и транспирација. Вежба: Доказивање 
транспирације и дисања. Цвет. Делови, облици, једнополан и двополан 
цвет; цвасти. Опрашивање и оплођење. 
Вежба: Разликовање делова једнополних и двополних цветова и 
цвасти. 
Плод. Делови плода. Разноврсност плодова. 
Семе. Грађа семена, значај семена. 
Распростирање плодова и семена. 
Клијање семена. 
Вежба: Услови клијања семена. 
Вежба: Израда школске збирке плодова и семена. 
Вегетативно размножавање. Значај. 
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Вежба: Вегетативно размножавање; калемљење. 
Како биљке расту. И биљке реагују. Покрети биљака. 
Како биљке добијају имена. 
 
РАЗНОВРСНОСТ БИЉАКА, ЗНАЧАЈ И ЗАШТИТА (17) 
 

Алге (вишећелијске алге) - одлике, начин живота. 
Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита алги. 
Маховине - одлике, начин живога. 
Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита маховина. 
Папратнице - одлике, начин живота. 
Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
папратница. 
Голосеменице - одлике, начин живота. 
Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
голосеменица. 
Вежба: Голосеменице (препознавање). 
Скривеносеменице - одлике, подела (дикотиледоне и монокотиледоне), 
начин живота, размножавање. 
Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
скривеносеменица. 
Јестиве и лековите биљке. 
Житарице. 
Упутство за прикупљање биљака за хербар. 
Практичан рад: Прикупљање биљака за школски (заједнички) хербар. 
 
 
ЦАРСТВО ГЉИВА (6) 
 

Гљиве - нису биљке, нису животиње. Разноврсност гљива - 
квасци, плесни и печурке. Улога и значај гљива у природи. Симбиоза 
алги  и гљива  - лишајеви. Вежба: посматрање квасца и хлебне буђи  
под лупом и микроскопом. Значај биљака и гљива. Ишчезавање и 
заштита биљака и гљива. Биодиверзитет. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Програмски садржаји биологије резултат су захтева времена, 
најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним 
способностима ученика. 

Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из 
биологије - ботанике и пружају ученицима основна знања за брже и 
лакше разумевање градива. 

Приликом израде планова рада (глобалног и оперативног) 
треба предвидети око 60% часова за обраду новог градива и око 40% за 
дру ге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у 
природу подразумева, поред посматрања и праћења природних појава 
и проце са и прикупљање биљака за "заједнички хербар" (по десетак 
најтипичнијих представника биљака из окружења). 

Концепција програма пружа широке могућности за примену 
различитих наставних метода, као и употребу информационих 
технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатака 
наставног часа и опремљености кабинета. Избор облика рада 
препуштен је наставнику. Наставници треба да препознају различите 
нивое знања ученика; да настоје да побољшавају квалитет и 
проверавају резултате учења. 

Наставник за припрему рада на часу треба да користи 
одобрени уџбеник од стране Министарства просвете и спорта и да се 
усавршава пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну 
литературу. 
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ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 
 
1. Наст. тема: Увод у биологију (6 часова) 
1. 1. Упознавање ученика са новим наставним предметом.  
1. 2. Шта је биологија и значај биологије.  
1. 3. Како се природа упознаје.  
1. 4. Вежба:Рад са лупом и микроскопом.  
1. 5. Вежба:Микроскопирање.  
1. 6. Утврђивање теме: Увод у биологију.  
 
2. Наст. тема: Особине живих бића и разноврсност живог света (12 
часова) 
2. 1. Особине живих бића.  
2. 2. Ћелијска грађа живих бића.  
2. 3. Сличности и разлике између биљних и животињских ћелија.  
2. 4. Вежба: Посматрање ћелије под микроскопом.  
2. 5. Једноћелијски и вишећелијски организми.  
2. 6. Утврђивање ћелијске грађе живих бића.  
2. 7. Класифиација живих бића.  
2. 8. Вируси.  
2. 9. . Бактерије.  
2. 10. Утврђивање вируса и бактерија.  
2. 11. Царство протиста.  
2. 12. . Самостална провера царстава протиста и монера.  
 
3. Наст. тема: Царство биљака – грађа и животни процеси (31 час) 
3. 1. Ботаника – Свет биљака. Настанак и развој биљака. како биљке 
добијају имена.  
3. 2. Грађа биљака – корен, делови, облици и улога.  
3. 3. Вежба разликовање делова и облика корена.  
3. 4. Стабло: спољашња грађа и улога.  
3. 5. Преображај стабла.  
3. 6. Утврђивање корена и стабла.  
3. 7. Лист – спољашња грађа.  
3. 8. Утврђивање листа.  
3. 9. Утврђивање вегетативних органа.  
3. 10. Животни процеси – фотосинтеза 
3. 11. Вежба:Издвајање хлорофила из листа.  
3. 12. Животни процеси: дисање и транспирација.  
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3. 13. Вежба:Доказивање фотосинтезе, дисања и транспирације.  
3. 14. Утврђивање грађе и функције биљака.  
3. 15. Самостална провера знања о вегетативним органима и животним 
процесима у биљкама.  
3. 16. Цвет - делови, облици, једнополан и двополан цвет, цвасти.  
3. 17. Утврђивање цветова и цвасти.  
3. 18. Опрашивање и оплођење.  
3. 19. Вежба: Разликовање делова једнополних и двополних цветова.  
3. 20. Плод, делови и разноврсност.  
3. 21. Семе, грађа и значај.  
3. 22. Распростирање плодова и семена.  
3. 23. Утврђивање плода и семена.  
3. 24. Клијање семена.  
3. 25. Вежба: Услови клијања.  
3. 26. Вежба: Израда школске збирке плодова и семена.  
3. 27. Вегетативно размножавање.  
3. 28. Вежба: Вегетативно размножавање, калемљење.  
3. 29. Самостална провера репродуктивних органа.  
3. 30. Како биљке расту. И биљке реагују. .  
3. 31. Утврђивање како биљке расту и на шта реагују.  
 
4. Наст. тема: Разноврсност биљака, значај и заштита (17) 
4. 1. Алге - одлика, начин живота.  
4. 2. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
маховина.  
4. 3. Маховине – одлике, начин живота.  
4. 4. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита.  
4. 5. Папратнице – одлике, начин живота.  
4. 6. Утврђивање али, маховина и папратњача.  
4. 7. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита.  
4. 8. Голосеменице – одлике, начин живота.  
4. 9. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита.  
4. 1о. Вежба: Голосеменице (препознавање).  
4. 11. Скривеносеменице – одлике, подела (дикотиледоне и 
монокотиледоне), начин живота, размножавање.  
4. 12. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита.  
4. 13. Утврђивање разноврсности биљака.  
4. 14. Јестиве и лековите.  
4. 15. Житарице.  
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4. 16. Упутство за пркупљање биљака за хербар.  
4. 17. Практични рад: прикупљање биљака за школски (заједнички) 
хербар.  
 
5. Наст. тема Царство гљива (6) 
5. 1. Гљиве, ни биљке ни животиње.  
5. 2. Разноврсност гљива и улога и значај гљива у природи.  
5. 3. Вежба: Посматрање квасца и хлебне буђи под микроскопом.  
5. 4. Лишаји – симбиоза алги и гљива.  
5. 5. Значај биљака и гљива. Исчезавање и заштита биљака и гљива.  
Биодиверзитет.  
5. 6. Годишња провера знања.  
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НАСТАВА У ПРИРОДИ 
 

Многи садржаји предвиђени годишњим програмом рада могу 
се реализовати у у природи одн. у школском дворишту или у најближој 
околини школе, било да се ученици упознају са новим садржајима, 
утврђују их, проверавају или систематизују стечена знања.  

Рад у природи, а може се рећи и настава у природи, има 
велику предност над наставом која се одвија у учионици или кабинету 
за биологију ма како био добро опремљен. Нажалост, још нема 
довољно стручне литературе која се бави методиком наставе у 
природи. Због тога је у овим приручнику више пажње посвећено  овом 
облику рада са ученицима.  

Настава у природи омогућава да ученици истражују и прате 
промене и процесе у природи и решавају задатке на занимљивији 
начин, чини се као кроз игру. Знања која ученици стичу на тај начин 
трајнија су и у функцији су у развијања хуманијег односа према 
природи и животној средини у целини.  

Настава у природи се знатно разликује од  наставе у учионици. 
У току припреме и реализације наставе у природи професор је само 
сарадник у активностима и  његова улога је да усмерава ученике и 
развија већ постојећу радозналост деце.  

У учионици, специјализованој учионици или кабинету 
биологије ученици се помоћу огледа упознају са неким процесима, 
појавама и законитостима у природи. Ипак, школски парк, биокутак, 
еколошки кутак, живи кутак, биобашта... најпогоднија су места за 
реализацију обавезних наставних садржаја и стицање практичних 
знања, умења и навика у односу на живу природу. 
 
Фактори наставе у природи 

Успешност наставе у природи зависи од објективних и 
субјективних фактора.  

– Објективни фактори су: материјална опремљеност школе, 
објекат, величина школског дворишта итд. 

– Субјективни фактори су: заинтересованост и оспособљеност 
професора за такав облик рада и  квалитетна припрема ученика.  

 
Припрема наставника 

Овај вид наставе програмира се на почетку школске године 
када се иначе раде годишњи и полугодишњи програми рада, а касније 
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тромесечни и месечни. У њих се уносе садржаји који ће се реализовати 
ван учионице (шта ће се радити), место (где ће се радити), време и 
методе рада (када и како).  
 
Припрема наставника дефинише:  

• наставну тему – јединицу; 
• време и место реализације; 
• циљеве и задатке часа; 
• облике рада (обрада, утврђивање, проверавање, 

систематизација); 
• методе рада (вербално – текстуалне, демонстративно – 

илустративне и методе самосталног рада ученика ); 
• наставне листиће са задацима које ученици треба да ураде (ако 

су предвиђени) и прибор (увеличавајућа стакла – лупе, кутије 
за сакупљање биљног материјала...).  

 
У зависности од циљева и задатака часови могу бити: 
• сакупљачки – када ученици доносе материјал потребан за 

наставу;  
• истраживачки – када ученици припремају и реализују мала 

истраживања;  
• илустративни – када се обавља проверавање и примењивање 

познатих садржаја; 
• мешовити – најчешћи облик рада (део часа одржава се у 

учионици а део у природи).  
 
Припрема ученика 
  У почетку је мало теже организовати рад било да се ради од 
настави или редовним ваннаставним активностима. Временом, 
ученици се навикавају, нарочито ако су правилно усмеравани.  

Пре изласка у природу ученици треба да знају следеће: 
• колико времена ће провести у школском дворишту (или 

еколошком кутку); 
• које ће садржаје реализовати; 
• којој групи припадају; 
• које задатке треба да ураде; 
• шта од прибора треба да понесу.  

 15 



Најбољи резултати постижу се када ученици задатке добијају у 
учионици. Они могу бити проблемског карактера (зашто, како, да ли, 
шта би било када би... итд.) а могу бити питања записаних у свеску или 
наставном листићу. Наставник је обавезан да прегледа све задатке 
ученика. Ако су ученици радили у групама један ученик даје одговоре 
на постављене задатке. Чланови осталих група могу да имају другачије 
резултате. Наставник не треба да пресуђује која је група у праву већ 
треба само да усмерава дискусију ученика. Овакве ситуације сваком 
наставнику омогућавају да утврди колико и како су ученици разумели 
и прихватили обавезне наставне садржаје.  
Као што је познато, похвале су јако важне и никада не треба одустати 
од мотивацијеученика. Примедбе професора као ово ти баш и није 
било славно, можеш ти и боље, потруди се и слично, указују на грешке 
али не вређају. Прејака реч не мотивише већ одбија.  
 
Организација и реализација наставе у природи 

Настава у природи је успешна онолико колико су правилно 
одабрани садржаји, облици и методе рада.  
 
Облици рада у природи 
1. Рад у паровима  

Када се у настави примењује рад у паровина довољно је да 
двоје деце која седе у истој клупи чине пар. Они заједно раде и свако 
од њих доприноси према својим могућностима.  
 
2. Рад у групи  

Облици групног рада 
а) Истоврсни (фронтални) када све групе имају истоврсне задатке, али 
у оквиру наставне јединице или теме. Овај групни облик рада  погодан 
је за почетак наставе у природи док се ученици не навикну на овакав 
облик наставе.  
б) Подељени, разноврсни (диференцирани) рад када свака група има 
своје задатке, али опет у оквиру наставне јединице или теме. Задаци су 
програмирани по сегментима и по тежини исте наставне јединице. 
Разноврсни облик рада омогућава размену информација, разговор или 
расправу ученика о неком проблему.  
Када се примењује групни облик рада у сваку групу укључују се 
ученици по азбучном реду уписаних у дневнику рада, или месту на 
којем седе или на неки други начин. Нпр. ученици из прве и друге 
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клупе чине једну групу итд. Најбољи резултати постижу се када групе 
имају 4 до 5 ученика.  

У групном облику рада сваки члан доприноси према својим 
могућностима, а сви заједно примају похвале и замерке. Искуство 
показује да су неки слабији ученици који су добили високу оцену за 
рад у групи били веома поносни и  постали заинтересованији за овај 
наставни предмет.  
 
3. Тимски рад 

Тимски рад одликује мултидициплинарност и погодан је за 
ученике седмог и осмог разреда. Да би се неки проблем (или појава) 
истражио, у тимски рад укључује се више наставника сродних 
наставних области (биологија, хемија, географија...).  
 

Настава у природи изводи се у еколошком кутку, биобашти, 
школском или оближњем парку.  
 
EКОЛОШКИ (ЗЕЛЕНИ, БИОКУТАК) КУТАК 
 

Еколошки кутак је мањи или већи простор и може се 
дефинисати као површина која омогућава  ученицима да се упознају са 
живим светом и условима потребним за њихов опстанак. У еколошком 
кутку, сем биљака, у кавезима, акваријумима и тераријумима негују се 
и ситније животиње.  

Еколошки кутак се формира у учионици или у холу школе. У 
неким местима еколошки кутак је читав парк око школе.  

Где ће се организовати еколошки кутак зависи, пре свега, од 
места у којем се школа налази, величине површине око школе, броја 
ученика и интересовања ученика и наставника.  

У школама са већим бројем ученика могуће је организовати 
неколико типова зелених кутака.  
 

1. Еколошки кутак у учионици поставља се у добро осветљен 
угао заштићен од промаје. Живи свет у кутку негују ученици једног 
или два одељења (ако ученици школу похађају у две смене).  
 

 2. Еколошки кутак у холу школе поставља се на видно и добро 
осветљено место заклоњено од промаје. Никада се не формира у делу 
школе у којем ученици повремено бораве (нпр. испред наставничке 
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канцеларије, на улазу у школу...). Еколошки кутак јесте украс школе, 
али је пре свега место учења.  

О еколошком кутку у холу школе брину ученици свих разреда, 
по одређеном редоследу.  
 

3. У неком делу школског дворишта могу да се формирају 
повртњак и цветњак, у стакленику (или под фолијама). На тим 
површинама организује се гајење (или производња) једне или више 
врста поврћа и цвећа. Које биљке ће се гајити зависи од намене. 
Еколошки кутак (повртњак, цветњак...) има намену и учења и 
производње.  

Поједине школе имају велике површине под воћем и поврћем 
о којима брину сви ученици.  

а) Ако се биљке намењене производњи и продаји гаји се 
неколико врста као што су купус, салата, цвекла, спанаћ, парадајз.  
Леје под фолијом су погодне за производњу расада купуса, парадајза, 
празилука итд.  

Производња биљака у еколошком кутку организује се у 
сарадњи са ђачком или сеоском задругом, пољопривредним добром...  

Стручњаци из ових организација представљају саветодавно 
тело (када и како се сеје-сади, када, како и са којим средствима се 
биљке негују...).  

Сем тога, они омогућавају пласман биљака било да је у 
питању расад или други органи биљке због којих се гаје (листови, 
плодови, семена, подземна и надземна стабла и коренови). У неким 
школама, у еколошком кутку, ученици гаје пчеле или друге ситније 
животиње, као што су коке и друге птице, зечеви, хрчкови...  

б) Ако повртњак, цветњак и воћњак нису намењени 
производњи већ настави тј. упознавању ученика са врстама и сортама 
гајених биљака, еколошки кутак се формира нешто другачије. Тада се 
издвајају мале површине (око 1 квадратни метар ) и на њима биљке из 
одређених породица.  

Ако је површина мања најцелисходније је одабрати мањи број 
врста и од којих се користе различити органи. Нпр. Мрква, кромпир, 
лук, зелена салата, купус, карфиол, грашак, боранија итд.  

У еколошком кутку ученици уче да препознају биљке, стичу 
практична знања како се оне сеју – саде, како се негују и који органи се 
користе за исхрану и прераду.  
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О живом свету овог типа еколошког кутка брину ученици свих 
разреда и у њему се успешно реализују часови обраде, утврђивања или 
систематизације предвиђених садржаја.  
 

4. Школски парк са еколошком учионицом такође представља 
еколошки кутак. Парк око школе погодан је за одржавање часова и то 
не само биологије већ и часови ликовног и музичког васпитања, 
српског језика... 

Еколошка (пољска) учионица формира се у неком углу 
школског дворишта и треба да има неколико столова са 6 – 8 места и 
настрешницу која штити ученике од прејаког UV зрачења и кише.  

Ако се у школи не налази таква учионица, а не постоји 
могућност ни да се изгради, довољне су клупе или пањеви постављени 
у полукруг.  
 
Значај еколошког кутка у васпитно образовном процесу 

Еколошки кутак има образовну, васпитну и естетску улогу.  
• Образовна улога еколошког кутка.  
У еколошком кутку  ученици стичу основна практична знања неге 

биљака и животиња и реализују обавезни биолошки садржаји. 
Еколошки кутак је погодан и за рад биолошке и еколошке секције као 
и ђачке задруге (уколико постоји у школи). Укратко, рад у еколошком 
кутку даје ученицима знања, умења и навике неопходне у 
свакодневном животу.  

• Васпитна улога еколошког кутка.  
Рад у еколошком кутку развија одговорност деце према обавезама 

ко је су прихватили, а има и мотивациону улогу. Ученици који на 
редовној настави не показују успех, најчешће веома квалитетно раде у 
еколошком кутку. Дешава се да успех у одржавању еколошког кутка 
постане мотив за бољи успех на редовној настави. Познато је да ништа 
не успева као успех.  

• Естетска улога еколошког кутка.  
Правилно планиран и организован еколошки кутак као и негована 

жива бића у њему, оплемењују простор у којем се налазе и развијају 
осећање за лепо.  
 
Настава у еколошком кутку 

У еколошком кутку ученици стичу многа практична и 
теоријска знања из биологије. Погодан је реализацију предвиђених 
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садржаја било да се ради о обради, утврђивању, систематизацији или 
проверавању стечених знања.  

У еколошком кутку успешно се реализују садржаји о грађи и 
функцији биљака, о самониклим и култивисаним биљкама, инсектима, 
птицама, гајеним животињама, еколошким факторима, животним 
заједницама (природним и култивисаним), екосистемима и 
агроекосистемима. 
  
Припремање еколошког кутка 

На почетку школске године наставник се са ученицима 
договара о типу еколошког кутка. Реализацију еколошког кутка у 
школском дворишту одобравају наставничко веће и директор школе.  

Припремање је значајан део посла и од квалитетне припреме 
зависи будућност еколошког кутка.  

Ученици најпре одабирају становнике свог будућег еколошког 
кутка и упознају услове живота које они траже (станиште, количина 
потребне воде, врста хране, одговарајућа топлота и светлост итд.). 
Податке о будућим становницима еколошког кутка ученици, уз помоћ 
професора, налазе у литератури за децу. Најосновније податке један 
ученик уписује у дневник рада. Нпр. мушкатла тражи доста сунчеве 
светлости и воде, гуштер подноси топлоту, даждевњаку треба 
обезбедити влагу... 
После такве припреме ученици почињу формирање кутка. Тада већ 
знају коју ће биљку ставити на јако осветљено место, а коју у сенку, 
којој животињи одговара песковито, а којој травнато или неко друго 
станиште итд.  

Следећи важан корак је организовање рада у еколошком 
кутку.  
 
Организација рада у еколошком кутку 

Ако је еколошки кутак у учионици рад у њему организују и 
реализују ученици једног или два оделења. Али, рад у еколошком 
кутку у школском дворишту или парку, тражи комплексније припреме. 
Због тога се један или два наставника, који имају афинитет према 
оваквом облику рада, задужују као координатори за еколошки кутак. 

Ако се у еколошком кутку организује производња, пожељно је 
да наставници, координатори, имају смањен фонд часова у редовној 
настави. Најуспешнији рад у еколошком кутку у школском дворишту 
постиже се ако се неколико ученика укључи у одбор заједно са 

 20 



наставником (наставницима) координатором и сви заједно организују 
радове у еколошком кутку.  

Одржавање повртњака, цветњака и гајење животиња захтева 
свакодневни рад . Зато је најбоље да се рад еколошког кутка усагласи 
са радом ђачке задруге, покрета горана или еколошког друштва.  

Рад у еколошком кутку обавља се по групама. Свака група има 
своја задужења. 

Све активности у еколошком кутку уписују се на одговарајући 
пано тако да сви знају који су ученици задужени за еколошки кутак и 
коме треба да се обрате ако су им потребна нека обавештења.  

Да би рад у еколошком кутку био занимљивији и да би сви 
заинтересовани ученици добили могућност да се искажу, групе се 
мењају. На тај начин сви ученици упознају све послове везане за 
еколошки кутак.  

Све активности ученици бележе у дневник рада.  
 
Материјал потребан за еколошки кутак 

Сваки тип еколошког кутка захтева одговарајући материјал. 
Овом  приликом наводимо само неки алат и друге предмете али списак 
није потпун. Све зависи од величине еколошког кутка и живих бића у 
њему. За потребе обављања радова у еколошком кутку потребно је 
следеће: 
1. Велики пано беле или неке друге боје, од тканине или плуте за 
тематске изложбе и друге активности.  
2. Велики пано на који се поставља план еколошког кутка и распоред 
послова у њему.  
3. Велики пано за извештавање о реализованим пословима у 
еколошком кутку и именима ученика који су се највише истакли.  
4. Полице за постављање украсних биљака.  
5. Полице за акваријум и тераријум.  
6. Саксије и посуде за заливање.  
7. Мотике, ашови, грабуље, лопате.   
8. Кавези за ситније животиње.  
9. Материјал за кућице и хранилице за птице.  
10. Маказе са кресање биљака.  
11. Грађевински метар.  
12. Прибор за пчеле (ако ученици гаје пчеле).  
13. Рукавице за грубље послове.  
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14. Гумено или пластично црево за прање кутка у којем обитавају 
животиње.  
15. Стручна литература.  
16. Свеска за дневник рада.  
17. Фитографски апарат.  
18. Двоглед.  
 
БИОБАШТА У ЕКОЛОШКОМ КУТКУ У 
УЧИОНИЦИ ИЛИ У ХОЛУ ШКОЛЕ 
 

Проф. др Бранка Лазић осмислила је пројекат Биобашта у 
вртићима и основним школама. У уџбенику биологије за 5 разред 
аутори су дали основне карактеристике биобаште па их овом приликом 
само допуњујемо. Биобаште се формирају у школском дворишту, а 
мини биобаште у сандучићима, већим саксијама или у бурадима.  

Приликом одабира места за сандучиће треба имати у виду 
следеће: 

– у току зиме температура у близини прозора је 3 – 4 степена 
нижа него у средини учионице, а када је стакло на прозорима 
замрзнуто та разлика је и 8 степени;  

– удаљенисти 2m од прозора осветљеност смањује за око 25%;  
– најпогоднији места су поред прозора који су окренути ка јужној, 

југоисточној или југозападној страни.  
 

Пре него што се посуде напуне земљиштем (из цвећаре или са 
неке обрадиве површине) на дно се обавезно, ради дренаже, ставља 
слој каменчића. Земљиште се узима са површина на којој расту 
коприве, чичакови, подбели, мале коприве или мишјакиње. Њихово 
присуство указује на плодно земљиште. За разлику од ових биљака, 
хајдучка трава или кисељак расту на земљишту мале плодности.  

Компостирањем биљних отпадака добија се природно ђубриво.  
 
Биобашта у школском дворишту 

Приликом припреме биобаште треба имати у виду следеће: 
• правило је да се биобашта формира на местима удаљених од 

саобраћајница најмање 50 – 500m; 
• приликом израде скице биобаште води се рачуна да ученици 

могу несметано да се крећу између леја; 
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• правило је да главна стаза буду 60-120m (до 200 м) широка; 
• стазе између леја треба да буду широке 30 до 40cm; 
• леје ширине до 1,5m формирају се у облику правоугаоника и 

постављају се у правцу север – југ.  
У биобашти се гаје биљке којима одговарају услови живота које 

ово станиште пружа (вода, температура, осветљеност, састав 
земљишта). У биобашти се сеју или саде култивисане биљке.  

При избору биљака за еколошки кутак посебно када је у питању 
биобашта треба обратити пажњу на врсте које су добри или лоши 
суседи.  
 
 
Биљка        Добри суседи                                                  Лоши суседи 
Бели лук    мрква, краставац, парадајз, јагода                              грашак, 
пасуљ, купус 
Грашак      ротквица, салата, келераба, мирођија ...                   лукови, 
пасуљ, парадајз , . .  
Паприка    ротквица, мирођија, црни лук, спанаћ                      пасуљ, 
боранија       
Кромпир   хрен, ким, кељ, спанаћ, боб, боранија                      пасуљ, 
тикве, краставац, целер, лук 
итд.  
 

Биобашту као место наставе користе сви ученици школе. Али. 
активности (негу биљака) у њој обављају само задужени ученици.  
 
 
 
Најчешће пожељне животињске врсте у биобашти  

Сем култивисаних биљака у биобашти се гаје и врсте које 
својим присуством одбијају или спречавају присуство непожељних 
становника или се од њих доби ја  квалитетно ђубриво  

Пожељно је да у биобашти живе и неке животиње. Оне својим 
присуством штите биљке као: 

• пчеле – обављају опрашивање биљака; 
• буба маре – хране се лисним вашима и грињама; 
• вилински коњици – уништавају комарце у мушице; 
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• пауци – лове паразитске врсте инсеката и гриње; 
• птице као што су сенице, дроздови, врапци и друге (један 

царић током поподнева поједе 500 јаја инсеката и њихових 
ларви, а једна ласта за 12 часова поједе преко 1000 
скакаваца...); 

• змије уништавају инсекте и глодаре; 
• кртице хране се најчешће инсектима и њиховим ларвама и 

она дневно поједе колико је тешта (150-200gr); 
• жабе крастаче – једна жаба током године поједе 10.000 

инсеката и њихових ларви итд.  
 

Више о биобашти потражите у књизи Прозор у биобашту, 
аутора проф. др Бранке Лазић 
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МЕТОДИЧКА УПУТСТВА И ИДЕЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБАВЕЗНИХ САДРЖАЈА 

 
Уводне напомене 

o Да бисте добили увид у предзнања ученика погледајте 
програме рада и уџбенике за обавезне предмете свет око нас, 
познавање природе и друштва и изборног чувара природе.  
o У уџбенику појам материја  замењен је појмом сусптанца. 
До сада се у уџбеницима биологије користио термим материја 
као нешто од чега је грађена природа. Међутим, материја има 
своју супстанцу и физичко поље. Према томе супстанца је 
адекватнији појам.  
o Аутори у уџбеник нису увели називе области биологије зато 
што за већину деце прелазак на предметну наставу није ни 
мало једноставан. Они се у петом разред сусрећу са десетак 
нових наука и скоро исто толико професора. Сваки наставник 
се труди да ученици схвате зашто је баш његов наставни 
предмет важан. Нових наука има доста, па је на почетку 
школске године детету тешко све то да разуме. Због тога смо 
ми увели само нов појам биологије, а остале области ће 
савладавати постепено. Јер, која је сврха да деца науче нпр. да 
је микробиологија област биологиј... када не знају да постоји 
свет микроорганизама и слично.  
o Предвиђене садржаје, где год је могуће, треба повезивати 
са свакодневним животом. На тај начин ученици ће схватити 
да биологија није само наука о  коју треба да уче и добију добру 
оцену, него је наука која ће им омогућити да стекну  знања, 
умења и навике које ће моћи да примењују. Такође, сви садржаји 
морају да буду у функцији развијања позитивног односа према 
природи у целини одн. фомирању еколошке свести и савести. У 
супротном представљају сами себи циљ.  

 
1. НАСТ. ТЕМА: УВОД У БИОЛОГИЈУ (6) 

1. 1. Упознавање ученика са новим наставним предметом 
1. 2. Шта је биологија и значај биологије 
1. 3. Како се природа упознаје 
1. 4. Вежба: Рад са лупом и микроскопом 
1. 5. Вежба: Микроскопирање 
1. 6. Утврђивање теме 
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Циљеви и задаци теме: 
– проверање знања о живој природи која су ученици стекли у 
млађим разредим; 

– упознавање ученика са садржајима која ће упознати у 5 
разреду; 

– упознавање ученика са новим уџбеником и начином рада; 
– упознавање ученика са називом предметом изучавања нове 
науке, биологије; 

– значај познавања живог света; 
– разумевање повезаности биологије и других наука које се 
ослањају на резултате биолошких истраживања; 

– упознавање ученика на који се начин могу упознати појаве и 
процеси у природи; 

– развијање навика посматрања и праћена  промена на биљкама; 
– сакупљање природног материјала (листове и стабла зељастих 
биљака); 

– упознавање ученика са грађом и лупе и микроскопа; 
– разумевање значаја ових инструмената у бољем упознавању 
живог света; 

– развијање вештина рада са лупом и микроскопом; 
– развијање радозналости ученика.  

Методе рада: вербално – текстуалне,. демонстраивна – илустративне и 
методе самосталног рада. 
Облици рада: фронтални, групни облик рада, рад у паровима, 
индивидуалан облик рада.  
Место: учионица – кабинет за биологију, природна средина 
 
1. 1. Упознавање ученика са новим наставним предметом 

Представите се и упознајте ученике са кабинетом за 
биологију,  

– са ученицима разгледајте уџбеник и обавестите их о 
садржајима које ће упознати у 5 разреду и објасните ученицима 
концепцију уџбеника и значење појединих иконица (Провери своје 
знање о ..., Мало више о ..., Како да направе свој речник итд. ), 
– на првој страни уџбеника налази се кратка провера знања која 
су ученици стекли у претходним разредима а која су основ на 
којима ће се ослањати нова знања.  
Проверу претходног знања можете да урадите на више начина. Ми 

вам предлажемо две могућности: 
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а. -   проверите одговоре тако што ће ученици самостално решавати 
задатке око 15. минута, а одговор на свако питање давати један ученик, 
док ће остали прихватити или исправљати одговор, 

б. -   ученици заједно решавају задатке, тако што један ученик чита 
питања а остали се јављају да одговоре.  

Упутите ученике да за биологију одаберу већу и дебљу свеску који 
ће користили све до завршетка основног школовања. Тако ће сваки 
ученик на  једном месту имати све садржаје које би требало да стекне у 
основној школи.   

Након тог првог часа ученици треба да разумеју да ће у петом 
разреду проширити знања о живој природи која већ имају.  
 
1. 2. Шта је биологија  

Основни циљ овог часа је да ученици разумеју зашто је важно 
познавање живог света и како се резултати биолошких истраживања 
примењују.  

Помоћу илустрације на страни 11 проверите да ли, и у којој 
мери, ученици разликују живу и неживу природу и које биљке и 
животиње познају. Текст на истој страни објашњава шта ће све 
научити у овом делу уџбеника.  

У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник, у 
овом случају да напишу шта је биологија и одговоре на питања на 
страни 13.  

Задатак: ученици код куће треба да прочитају наставну 
јединицу: Како се природа упознаје? 
 
1. 3. Како се природа упознаје - посматрање, праћење, описивање 
појава 

Део часа релизујете у природи. У школском парку усмерите 
ученике да обрате пажњу на облике стабла и круне дрвенастих биљака, 
различитости промена боја листова, гнезда птица итд.  
Питања типа: По чему се разликују а по чему слична дрвенаста стабла?  

Зашто у густом склопу дрвенастих биљака нема траве? и сл.  
Проверите шта знају нпр. о сеоби птица (које врсте и када се селе), 
време сађења (сејања) неких врста биљака, време жетве итд.   
Праћење промена на једној биљци се обавља током године. На једној 
страни свеске за биологију ученици треба да направе дневник 
фенолошких промена на одабраној биљци. Табела треба да садржи 
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назив биљке, време када је опао последњи лист, када је олистала, када 
је процветала, када се формирао плод.  

У дневник фенолошких промена се могу уписати и време 
сеобе неких птица (рода или ласта) и време њиховог повратка.  
 
1. 4. Вежба:Упознавање лупе и микроскопа 
Први корак 

– у уџбенику се налазе слике лупе и микроскопа са обележеним 
деловима, 
– на илустрацији покажите делове микроскопа и прибор 
потребан за рад са микроскопом, 

Други корак 
– на сто ставите микроскоп, један или два, већ колико их има у 
кабинету, 
– ученици треба да на основу слике микроскопа покажу 
одговарајуће делове на микроскопу на столу,  
– упоредите слике светлосног и електронског микроскопа 

Трећи корак 
– објасните им како се микроскоп поставља и како се користи, 
– лупом треба да погледају своје нокте или кожу на рукама.  
У завршном делу часа нагласите да су људи уложили много труда 

и времена да би конструисали микроскоп и шта је овај проналазак 
омогућио читавом човечанству 
 
1. 5. Вежба – Микроскопирање 
   Немају све школе кабинете за биологију па ни већи број 
микроскопа. Због тога вам дајемо две идеје.  

а. Ако у школи имате више микроскопа урадите овако: 
Први корак - формирајте групе ученика 

– проверите колико познају делове микроскопа, 
– свака група треба да добије микроскоп и готове микроскопске 
препарате, 

Други корак- рад са микроскопом 
– ученици треба правилно да поставе микроскоп и нађу 
осветљено видно поље, 
– поставе микроскопске препарате и помоћу завртња нађу јасну 
слику, 
– све што виде треба да нацртају у свеску, 
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– ради уверљивости упутите их да микроскопски препарат 
погледају голим оком и под микроскопом 

 
б.  Ако у школи имате један микроскоп  
– на сто поставите микроскоп  
– два, три ученика  треба да покажу основне делове микроскопа, 
– један ученик треба да нађе јасно осветљено видно поље, 
– један ученик треба да постави микроскопски препарат, 
– остали ученици редом долазе до стола, гледају препарат и 
цртају у свеску.  
Код оваквог облика рада проблем је велика заинтересованост 

ученика и сви би желели да припреме микроском. Искуснији 
наставник неће дозволити да исти ученици, најчешће они борбенији, 
буду на неки начин повлашћени него ће постепено ангажовати сву 
децу.  
  
1. 6. Утврђивање теме: Увод у биологију 

Час почните  питањима о сакупљеном природним материју, 
сувим листовима различитих врста, гранчица и цветова. Питања типа: 
По чему се разликују..., По чему су слични..., Зашто исти лист мења 
боју у јесен ..., По чему се разликују листопадне и четинарске биљке и 
слична, омогућиче вам да сагледате колико ученици знају и разумеју 
адаптације на промене у природи.  

Разговор проширите питањима зашто је значајно познавање 
живог света и које све науке користе резултате биолошких 
истраживања.  

Колико познају методе истраживања природе, сазнаћете ако 
усмерите ученике да описују нека своја искуства, нпр. како и где се 
гнезде ласте (или роде), зашто се неке птице селе, како врапци преживе 
током зиме, које животиње спавају током зиме итд.  

Упутите ученике како да сакупљају природни материјал и 
како да га сачувају за зимски период.     
 
 
2. НАСТ. ТЕМА: ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА И РАЗНОВРСНОСТ 
ЖИВОГ СВЕТА (12 ЧАСОВА) 
 
2. 1. Особине живих бића 
2. 2. Ћелијска грађа живих бића 
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2. 3. Сличности и разлике између биљних и животињских ћелија 
2. 4. Вежба: Посматрање ћелије под микроскопом 
2. 5. Једноћелијски и вишећелијски организми 
2. 6. Утврђивање грађе живих бића 
2. 7. Класификација живих бића 
2. 8. Вируси 
2. 9. Бактерије 
2. 10. Утврђивање вируса и бактерија 
2. 11. Царство протиста 
2. 12. Самостална провера царстава протиста и монера 
 
Циљеви и задаци теме 

– утврђивање знања ученика о заједничком одликама живих 
бића; 
– проширивање знање оодликама живих бића; 
– разумевање да сва жива бића имају ћелијску грађу;   
– упознавање грађе ћелија; 
– разликовање биљних и животињских ћелија; 
– разумевање  како једноћелијски организам обавља све 
функције као и вишећелијски; 
– класификовање живог света у посебна царста; 
– стицање навика заштите од вируса и паразитских бактерија; 
– упознавање једноћелијских организама са организованим 
једром.  

Методе рада: вербално – текстуалне, демонстративно – 
илустрастративне и методе самосталног рада ученика.  
Облици рада: фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни и 
тимски облик  
Место рада: учионица – кабинет за биологију 
 
2. 1. Особине живих бића 

У уводном делу часа проверите знање ученика која су добили 
у млађим разредима а која се односе на жива бића. Питања типа: где 
живе..., како се хране..., како се размножавају..., зашто се у јесен селе..., 
како преживљавају неповољне услове живота ...и слична, показаће вам 
у којој мери су ученици успели да, сходно свом узрасту, разумеју да се 
свако живо биће расте, храни, дише, размножава, стари и умире.  

Заједничке одлике живих бића проширите и уведите појам 
индивидуалности и размене материја.  
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Занимљива је прича о дужини живота поједних врста од 
неколико хиљада година до неколико сати (вилин коњиц, водени цвет, 
гундељ, јеленак ...).  

Упознајте ученике да се жива бића према начину исхране 
групишу на аутотрофне и хетеротрофне и кроз разговор укажите на 
разлике ова два начина исхране.  
 
2. 2. Ћелијска грађа живих бића 

У ћелијску грађу живих бића ученике уведите причом о 
Роберту Хуку, микроскопу, усавршавању микроскопа и откривању 
микроорганизама. Нагласите да је време од проналаска микроскопа до 
открића ћелије прошло је скоро 200 година и да су људи у тај 
проналазак уложили много рада, времена и знања.  

На сликама покажите грађу ћелије, основне делове 
(цитоплазму, једро и ћелијску мембрану).  
Да би боље разумели грађу ћелије, упоредите је са грађом јајета: 
беланце- цитоплазма, жуманце – једро и танка опна око јаја – ћелијска 
мембрана.  Допуните грађу ћелија појмом органеле. Ученике усмерите 
да нацртају ћелију и обележе органеле. Када заврше цртеж, покажите 
им слике које показују ћелије различитог облика и величине. Повежите 
облик и величину ћелије са функцијом коју обављају.  

Објасните да свако живо биће до одговарајуће величине расте 
деобом ћелија.  
 
2. 3. Сличности и разлике између биљних и животињских ћелија.  

У уводном делу часа обновите грађу ћелије.  
Час наставите причом: како су научници Шван и Шлајден, на неком 
заједничком ручку, разговарали о својим истраживањима ћелија и 
утврдили да биљне и животињске ћелије имају веома сличну грађу.  

Даља истраживања  показала су још неке разлике између 
ћелија. Које су то разлике ученици треба сами да закључе на основу 
илустрације и текста (Да вам помогнемо) и попуне табелу на страни 
24.  

Када заврше допуну табеле ученике треба да упознате са још 
једном разликом између ћелија, одн. неке ћелије немају издвојено 
једро и неке органеле а неке имају издвојено једро.  

У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник 
на страни 25.  

Домаћи задатак: урадити проверу на страни 26.  
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2. 4. Вежба: Посматрање ћелије под микроскопом 
У уводном делу часа проверите како су ученици урадили 

задатак тако што један ученик даје одговор а други се слажу или 
оспоравају.  

Даљи ток часа зависи од опремљености кабинета 
1. Ако имате више микроскопа, ученике поделите у групе и свака група 
добија микроскоп. Уз вашу помоћ и према упутству из уџбеника 
ученици треба да направе микроскопски препарат, нацртају и обележе 
ћелије.  
2. Ако имате само један микроскоп, направите препарат и омогућите да 
сваки ученик може да погледа ћелије.  
У сваком случају ученици треба да разумеју да је свако живо биће 
грађено од ћелија.  
 
2. 5. Једноћелијски и вишећелијски организми 

Обновите грађу ћелије и разлике између биљних и 
животињских ћелија.  
Проверите да ли су разумели разлике (и сличности) између ћелија са 
организованим једром и ћелија без организованог једра.  

Ученицима је тешко да разликују једну ћелију од 
једноћелијског организма.  

Јер, тек што су разумели да је свако живо биће грађено од 
ћелија појављује се нов појам - једноћеијски организам. Шта је ћелија а 
шта једноћелијски организам деца овог узраста тешко разумеју па им 
треба дати више примера и мало више времена.  

Помоћи ће вам слика у уџбенику или нека друга која се налази 
у кабинету за биологију, а може и цртеж (на табли) неког 
једноћелијског  и вишећелијског организма, нпр. еуглене и рибе. 
Нагласите да се риба се креће перајима, еуглена бичем, риба има очи а 
еуглена очну пегу, риба има органе за варење а еуглена хранљиву 
вакуолу итд.  

Поређење функција једноћелијског и вишећелијског 
организма омогућиће ученицима да разумеју да су органеле делови 
ћелије и да су органи много сложенији, али су има функције исте- 
кретање, варење итд.  

На овај начин ученике уводите у сложену грађу живих бића: 
ткива, органе и системе органе. Табела у уџбенику ће вам помоћи да 
ученицима што једноставније објасните грађу вишећелијских 
организама.  
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У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник.  
 
2. 6. Утврђивање  грађе живих бића 

У уџбенику на страни  30 налазе се задаци које ученици треба 
да ураде,  табелу да попуне, а на питања да одговоре. За решавање 
задатака потребно је око 20 минута.  

По завршеном  раду прегледајте како су ученици попунили 
табелу и одговорили на питања. На основу тога  можете да закључите 
колико су ваши ученици савладали градиво о ћелијској грађи живих 
бића.  
 
2. 7. Класификација живих бића 

Ученици су већ у млађим разредима груписали жива бића 
према неким критеријумима. У четвртом разреду су сазнали да се жива 
бића групишу у царства биљака, животиња и гљива.  

Проширите претходна знања о класификацији живих бића, 
тако што ћете ученике упознати са још два царства монера  и протиста 
и описати заједничке одлике припадника остала три царства.  

Табела царства живих бића погодна је да ученици сагледају 
основне карактери стике сваког царства.  

У завршном делу часа на страни 32  ученици налазе задаци 
под називом Провери своје знање. За то им је потребно око 15 минута.  

Домаћи задатак: речник и припрема за следећи час.  
 
2. 8. Вируси - на граници живог и неживог 

Иако у годишњем програму рада стоји да вирусе треба 
обрадити информативно, ми смо им ипак дали мало више простора 
зато што мислимо да је веома важно да деца још на овом узрасту 
стекну нека основна знања и навике одржавања хигијене (личне, 
комуналне, исхране) ради заштите од бројних болести  чији су 
узрочници вируси и бактерије.  

Најбоље је да, пре него што ћете ученике упознати са грађом 
вируса, сазнате шта ученици знају о њима. Да ли знају које болести 
изазивају и како треба да се понашају код вирусних инфекција. Тек на 
основу тога упознајте ученике са грађом и вируса. Сигурни смо да ће 
им бити занимљиво размножавање вируса на рачун домаћина.  

Како да се чувају од вирусних инфекција и како да се 
понашају ако оболе је најважнији задатак ове, условно речено, 
наставне јединице.  
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У завршном делу часа ученици треба да направе речник и 
своје знање могу да провере одговарајући на питања у уџбенику.  

Задатак: ученици треба да сазнају које су вакцине примили и 
које су болести преболели.  
 
2. 9. Бактерије - организми без организованог једра 

У уводном делу часа сазнајте шта су ученици сазнали о 
вакцинама које су примили и болести које су преболели.  

Грађу бактерија обрадите обнављајући грађу ћелије, посебно 
прокариотске ћелије. Уведите нове појмове као што су сапротрофска и 
паразитска исхрана.  

Као и код вируса, важно је да ученици разумеју како да се 
штите од бактеријских инфекција и како да се понашају ако оболе.  

Прича о заразним болестима које су у средњем веку харале 
светом је поучна. У то време људи нису знали да су бактерије 
узрочници болести а ни хигијенске навике нису биле развијене па су и 
болести биле честе.  

Значај бактерија као узрочника трулења и кисељена органских 
материја ученици већ знају, само та знања треба проширити.  

Модрозелене бактерије помените и нагласите њихов значај у 
животним заједницама.  

У завршном делу часа ученици треба да допуне свој речник, и 
одговоре на питања на страни 32 у уџбенику.  

Задатак: Потражити у енциклопедијама чланке који се односе 
на вирусе и бактерије.  
 
2. 10. Утврђивање вируса и бактерија 

На почетку часа проверите шта ученици знају о основним 
карактеристикама вируса и бактерија. Прочитајте им или испричајте о 
истраживањама Роберта Коха и Александра Флеминга. Нагласите да се 
антибиотици не смеју користити без упута лекара. Занимљива је прича 
и о Нобелу и Нобеловој награди али и о Васи Пелагићу који у својој 
књизи о лечењу препоручује да се на ране ставља буђ.  

Ако су ученици донели чланке прочитајте их и разговарајте о 
њима.  
 
2. 11. Царство протиста 

У Програму Министарства просвете квасци су (неким чудом) 
сврстани у царство гљива. Међутим, квасци су организми који 
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припадају протистима и треба их обрадити заједно са хлорелом и 
еугленом. Због тога упутите ученике да на страни 129 уџбеника 
постраже део о квасцима.  

У уводном делу часа проверите колико ученици познају грађу 
ћелије и сличности и разлике међу њима.  

Организме са организованим једро, протисте, обрадите 
укратко. Нагласите да ће више о протистима сазнати у 6 разреду.  

На примеру хлореле обрадите грађу једноћелијског организма 
и значаја аутотрофних протиста за живи свет у води.  

Покушајте да ученици, на основу претходног знања 
(познавања грађе ћелије) и текста у уџбенику, упознају еуглену 
самосталним радом. Усмерите их  да обрате пажњу на грађу еуглене и 
прочитају текст о овом организму. За то им је довољно око 15 минута.  
Силикатне алге помените и укажите на њихов значај и животним 
заједницама. Екосистеме не треба помињати јер су у 3 разреду 
упознали само животне заједнице.  

У завршном делу часа тражите да ученици одговоре на 
неколико питања у уџбенику на страни 40. Ако имате времена 
припремите вежбу микроскопирања квасаца са стране 132.  
 
2. 12. Самостална провера царстава протиста и монера 

У уџбенику се налазе питања сврстана у три групе, корака.  
У првој групи се налазе питања која треба да зна сваки ученик, у 
другој су нешто тежа питања а у трећој она најтежа која траже 
примењивање знања.  

Сваки тачан одговор даје по један бод. Ученици самостално 
вреднују своје знање.  

На крају уџбеника наказе се тачни одговори па ученици могу 
да провере тачност својих одговора.  
 
 
3. НАСТ. ТЕМА: ЦАРСТВО БИЉАКА – ГРАЂА И ЖИВОТНИ 
ПРОЦЕСИ (31 ЧАС) 
 
3. 1. Ботаника – Свет биљака. Настанак и развој биљака. Како биљке 
добијају имена? 
3. 2. Грађа биљака – Корен, делови, облици и улога 
3. 3. Вежба разликовање делова и облика корена 
3. 4. Стабло: спољашња грађа и улога 
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3. 5. Преображај стабла.  
3. 6. Утврђивање корена и стабла.  
3. 7. Лист – спољашња грађа 
3. 8. Утврђивање листа 
3. 9. Утврђивање вегетативних органа 
3. 10. Животни процеси - фотосинтеза 
3. 11. Вежба:Издвајање хлорофила из листа 
3. 12. Животни процеси: дисање и транспирација 
3. 13. Вежба:Доказивање фотосинтезе, дисања и транспирације 
3. 14. Утврђивање грађе и функције биљака 
3. 15. Самостална провера вегетативних органа и процеса у биљкама 
3. 16. Цвет. Делови, облици, једнополан и двополан цвет, цвасти.  
3. 17. Утврђивање цветова и цвасти 
3. 18. Опрашивање и оплођење 
3. 19. Вежба: Разликовање делова једнополних и двополних 
3. 20. Плод, делови и разноврсност 
3. 21. Семе, грађа и значај 
3. 22. Распростирање плодова и семена 
3. 23. Утврђивање плода и семена 
3. 24. Вежба: Клијање и услови клијања 
3. 25 - 26. Вежба: Израда школске збирке плодова и семена 
3. 27. Вегетативно размножавање 
3. 28. Вежба: Вегетативно размножавање, калемљење 
3. 29. Самостална провера репродуктивних органа 
3. 30. Како биљке расту. И биљке реагују.  
3. 31. Утврђивање како биљке расту и на шта реагују 
 
Циљеви и задаци теме: 

– упознавање  са светом биљака; 
– познавање основних вегетативних и репродуктивних органима 
(грађом и функцијом); 
– разумевање да су биљке жива бића и да као такве обављају 
животне процесе; 
– сазнање зашто је Сунце ''извор'' живота и зашто без биљака не 
би постојао живот, бар не у облику какав је данас; 
– развијање навика одбране од поленских алергија; 
– разумевање значаја исхране биљкама; 
– стицање навика коришћења лековитих и самониклих биљака; 
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– стицање практичних знања о вегетативном размножавању 
биљака;,  

Методе рада: вербално – текстуалне, демонстративно – илустративне 
и методе самосталног рада ученика.  
Облици рада: фронтални рад, индивидуални рад, рад у пару или у 
групи.  
Место рада: учионица- кабинет за биологију, природна средина.  
 
3. 1. ЦАРСТВО БИЉАКА. БОТАНИКА - СВЕТ БИЉАКА. 
НАСТАНАК И РАЗВОЈ БИЉАКА. КАКО БИЉКЕ ДОБИЈАЈУ 
ИМЕНА 

 
Ученици већ доста знају о биљном свет па су предвиђени 

садржаји су погодни за самостални рад ученика или рад у пару.  
У уводном делу часа ученицима објасните редослед рада а то 

значи да пажљиво прочитају текст у уџбенику од стране 34 до стране 
37 и одговоре на питања која се налазе у уџбенику на страни 47. За овај 
облик рада довољно је до 35 минута.  

У завршном делу часа да ли ученици знају одговоре на 
питања: 
1. Шта је ботаника? 
2. Које су заједничке одлике биљака? 
3. Зашто је важно познавати биљке? 
4. Како су настале и како су се развијале биљке? 
5. Шта су фосили ? 
6. Зашто се биљкама поред народних имена дају и латинска, 
међународна? 
7. Ко је увео латинске називе у биологију? 
8. Због којих одлика су називе добиле биљке као што су: чемерика, 
буника, мајкина душица, хајдучка трава, милоглед или воловско око? 
9. Одакле потичу називи насељених места као што су: Дреновац, 
Орашац, Јагодњак, Лештане, Ораховац,  или планина Златибор, Јавор и 
слично.  
10. Шта су још занимљиво о биљкама сазнали? 
 
3. 2. Грађа биљака - Корен, делови, облици и улога 

При обради свих органа биљака увек почните од предзнања и 
искуства ученика. Тако ће сваки орган биљака бити нешто са чиме се 
свакодневно срећу.  
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Да се вегетативни органи развијају из клице (успаване 
биљчице) покажите на клици у семену пасуља. Тако ће ученици 
разумети да се вегетативни органи развијају из клице  

Када сви ученици знају од којих биљака се корени користе 
пређите на улогу корена. Објасните шта је коренов систем. На 
примерима уведите појам адвентивног корена.  

Ученици знају да биљка кореновим системом упија воду и 
придржава се за подлогу. У следећој фази часа објасните како корен 
упија воду. На илустрацији покажите зоне корена и пут воде преко 
кореновог система и даље у стабло.  

На сликама и на природном материјалу покажите преображене 
коренове системе шаргарепе, репе, цвекле итд.  
Обновите појам једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих 
биљака. Које од њих имају преображен коренов систем? Која им је 
улога? 

У завршном делу часа ученици треба да допуне свој речник и 
одговоре на питања у уџбенику на страни 50.  

Задатак: Донети у школу корене које су сакупили јесенас и 
неколико корена шаргарепе, цвекле, першуна.  
 
3. 3. Вежба разликовање делова и облика корена 
У уводном делу часа обновите грађу и улогу корена.  
Ученици треба да поставе корене и по редоследу као у уџбенику 
нацртају и обележе зоне на репастом и вретенастом корену.  
  
3. 4. Стабло - спољашња грађа и улога 

Као и код корена, час почните провером знања и искуства о 
стаблу. Која стабла и за које потребе људи користе? 

Нагласите да се стабло увек налази између корена и листа.  
Објасните шта је изданак а шта стабло.  

Ученици већ знају да стабла према спољашњој грађи могу 
бити дрвенаста и зељаста. Ви проширите на дрво, жбун и лијане.  

На природом материјалу покажите вегетативу купу, чланке и 
коленца и објасните како стабло расте у висину и у ширину. .  

На слици покажите проводне судове и објасните како стабла 
проводе воду.  

У завршном делу часа прочитајте део у уџбенику означеног 
као Мало више... и покажите слике биљака које се наводе у тексту.  
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Задатак: Донети једну кртолу кромпира и мању главицу црног 
лука. 
 
3. 5. Преображени изданци  

Обновите грађу и улогу стабла.  
Затим упознајте ученике са преображеним изданцима, 

њиховом грађом и улогом.  
Упутите ученике да на сто ставе кртолу кромпира и главицу 

црног лука и по задацима из уџбеника ураде вежбу.  
Остала преображена стабла покажите на сликама у уџбенику.  
У завршном делу часа ученици треба да заврше свој речник и 

одговоре на питања у уџбенику.  
 
3. 6. Утврђивање корена и стабла 

Како ћете припремити и реализовати овај час зависи од 
опремљености кабинета биологије (слике,филмови) или школског 
парка.  
а) Ако имате одговарајуће слике корен и стабло можете да утврдите 
помоћу њих. Слике поставите и постављањем питања проверавате 
знање ученика.  
б) У школском парку можете успешно обновити и утврдити корен и 
стабло.  

Пре одласка у парк ученици треба да знају своје задатке. Нпр.  
– потражите и нацртајте дрво, 
– потражите и нацртајте жбун, 
– објасните разлике и сличности између дрвета и жбуна, 
– нацртајте једну грану и на њој означите коленца, чланак и 
творно ткиво.  
– упоредите дрвенасту и зељасту биљку и нађите сличности и 
разлике. 

Нека питања за ученике: 
– Из чега се развијају корен и стабло? 
– У ком правцу расту ови органи? 
– Шта је коренов систем? 
– Која је улога кореновог система? 
– Шта је изданак? 
– Која је улога стабла? 
Задатак: Донети у школу сакупљене и осушене листове 
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3. 7. Лист - спољашња грађа 
И овај час почните проверавањем предзнања и искуства 

ученика. Значи, лист није само орган биљке већ је и орган који људи 
врло често користе и исхрани.  

На биљци у саксији објасните да лист није само украс биљке 
већ веома важан орган.  

Спољашњу грађу листова ученици могу да упознају 
самостално или у пару, зависно од вашег састава оделења.  
а) Ученици  на сто стављају листове, различитог облика и величине и 
упоређују листове и текст у уџбенику.  
Значи, активним радом упознају спољашњу грађу листа.  
б) Ако немате суве листове, ученике поделите у групе (четири ученика 
из две суседне клупе), и свакој групи дајте по једну саксију са биљком 
која не мора да има цвет. Истим поступком ученици активним учењем 
упознају спољашњу грађу листа.  

Упознајте их са стомама, њиховом грађом и улогом. Ако 
имате времена урадите вежбу посматрања стома под микроскопом 
(вежба број 8 у додатку).  

Нагласите да листови могу да постоје биљке код којих су 
листови преображени. наведите примере листова преображених у 
бодље (као код кактуса) или у клопке за хватање инсеката код 
месоједих биљака.  

У завршном делу часа ученици праве свој речник.  
 
3. 8. Утврђивање листа 

Знање ученика о листу можете да проверите на више начина. 
Ми вам предлажемо две могућности зависно од временских услова.  
а) Ако су у школском парку неке биљке олистале, ученицима дајте 
задатке које треба да ураде.  
б) Ако временски услови не одговарају, тада групама ученика дајте по 
једну биљку у саксији.  
Задаци: 

– нацртај и означи основне делове листа.  
– какав је облик листа, 
– по чему се разликују лице и наличје листа, 
– да ли је прост или сложен лист,  
– каква је нерватура листа, 
– која је улога лисних нерава 
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По завршетку активност која траје око 20 минута. ученици 
презентују своје одговоре и разговарају о тачним или погрешним 
одговорима.  
 
3. 9. Утврђивање вегетативних органа  

У уџбенику се налазе питања и задаци (страна 60) које 
ученици треба  да реше и провере своје познавање вегетативних органа 
биљака.  

Провера треба да траје до 25 минута. По завршетку ученици 
читају своје одговоре и као и увек допуњавају их или исправљају.  
 
3. 10. Животни процеси: фотосинтеза 

Ученици су још у млађим разредима учили да биљка сама себи 
ствара храну и кисеоник. Због тога у почетку часа треба проверити шта 
су од свега тога запамтили.  

Деца млађег школског узраста биљке не доживљавају као 
живо биће из многих разлога као што су: не креће се, не осећа, не рађа 
се итд.  

Зато у свакој прилици истичити да је и биљка живо биће које 
се храни, дише, ''зноји се'' итд.  

Отуда је наслов за фотосинтезу Како се биљка храни?  
Обзиром да у сваком оделељу има ученика који због 

различитих разлога теже прате наставу, најбоље је да зелену биљку 
упоредите са фабриком која ради помоћу сунчеве светлости. Као и 
свака фабрика и биљка има ''раднике'' хлорофил, а сировине (вода и 
минералне супстанце) из земље, а угљен диоскид ваздуха кроз стоме 
доспевају у лист. Ова зелена фабрика ради од изласка до заласка Сунца 
све док у јесен не опадну листови. Производи су органске супстанце и 
кисеоник.  

Шта биљка ради са својим производима? Органске супстанце 
користи за своје животне процесе а вишак депонује у неки орган. 
Кисеоник се кроз стоме ослобађа из биљке. Објасните им и значај 
процеса фотосинтезе.  

У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник.  
Задатак: Припремити материјал за вежбу 

 
3. 11. Вежба Издвајање хлорофила из листа 

У уводном делу часа поделите ученика у групе и свакој групи 
доделите потребан материјал.  

 41 

Home
Highlight

Home
Highlight



Уз вашу помоћ и упутства у уџбенику треба да ураде вежбу. 
На крају вежбе у епрувети ће се издвојити хлорофил. Где се у ћелији 
налази хлорофил? 

Ученицима ће бити занимљива прича о хлорофилу. Наиме, до 
проналаска и објашњења процеса фотосинтезе сматрано је да листови 
украшавају биљку. Откриће да хлорофил везује енергију Сунца и 
преводи је у хемијску било је веома значајно јер је објашњен 
најзначајнији процес у природи, па су неки научници сматрали да би 
сваки човек морао да стане пред неком биљком, поклони се и поздрави 
''господина хлорофила''   
 
3. 12. Дисање и транспирација 

Обновите процес фотосинтезе. Подсетите их како биљка упија 
воду и минералне супстанце из подлоге.  

Шта биљка ради са органским супстанцама које ствара у 
процесу фотосинтезе? 

Процес дисања објасните на илустрацији. Нагласити да све 
ћелије дишу. Процесе фотосинтезе и дисања објасните као два процеса 
који се међусобно условљавају 
    Шта биљка ради са вишком воде? На слици (страна 63) 
ученици треба да прате пут воде од корена до листа и одговоре на 
постављено питање: Шта биљка ради са вишком воде?. Објасните им 
значај транспирације за биљку.  

У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник, 
попуне табелу и одгоре на питања (страна 64).  

Задатак: Припрема вежбе.  
 
3. 13. Вежба:Доказивање фотосинтезе, дисања и транспирације 

Ученике поделите у три групе. Свака група обавља један оглед 
према упутству у уџбенику.  

По завршеним огледима свака група објашњава како су 
поставили оглед и шта су сазнали.  

У завршном делу часа ученици треба да одговоре на питања у 
уџбенику.  
 
3. 14. Утврђивање вегетативних органа и процеса у биљака  

На овом часу проверите колико ваши ученици умеју да 
примене стечено знање и повежу функцију вегетативних органа и 
животних процеса које биљке обављају.  
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Час можете реализовати у школском дворишту или у 
оближњем парку.  

Показало се да је за овакав вид рада најпогоднији групни рад. 
У свакој групи биће ученици са већим и мањим знањем али ће 
заједничким радом неки од њих научити да дају а други да знају.  

Свакој групи дајте исте задатке као:  
– изаберите биљку, пажљиво је посматрајте и опишите следећим 
редом: 
– назив биљке, 
– да ли је биљка дрвенаста или зељаста, 
– ако је дрвенаста какав је облик изданка, 
– спољашња грађа листа - прост или сложен, облик лиске 
(нацртајте ), 
– каква је нерватура листа (нацртајте), 
– улога лисних нерава, 
– како се биљка храни, 
– зеленом бојом означи органе који врше процес фотосинтезе, 
– ако је биљка дрвенаста зашто се доње гране ломе и опадају, 
Задатке обавезно прегледајте и оцените, а оцену упишите у 

дневник. Висока оцена код ученика са слабијим успехом је мотивација 
барем код велике већине.  
 
3. 15. Самостална провера вегетативних органа и животних 
процеса 

Ученици самостално решавају задатке у уџбенику, од 
најједноставнијих до најсложанијих и самостално вреднују своје 
знање.  
 
3. 16. Цвет - делови, облици, једнополан и двополан цвет, цваст 

Као и код вегетативних органа и код репродуктивних обраду 
цвета почните од претходног знања и искуства ученика 

На моделу или природном материјалу покажите основне 
делове потпуног цвета. Обратите пажњу на грађу тучка и прашника.  

Сваки ученик треба да зна грађу и улогу основни делова цвета 
и разликује једнополне и двополне цветове.  

А ако ученици покажу интересовање уведите и појмове 
једнодомих и дводомих биљака.  
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Упоредите цвет и цваст и одговарајућим питањима 
усмеравајте ученике да сами дођу до одговора на питање. По чему се 
цваст разликује о цвета? 

Задатак:речник и одговори на питања.  
Припрема за следећи час: донети што више цветова, потпуних 

и непотпуних и цвасти.  
 
3. 17. Утврђивање цветова и цвасти 

Утврђивање обавите групног рада. Час у школском врту, 
оближњем парку или у еколошком кутку даће најбоље резултате.  

У учионици дајте задатке  
– нађите по једну биљку биљку које имају потпун цвет, 
непотпун цвет и цваст, 
– упишите називе тих биљака, 
– нацртајте потпуни цвет и обележите делове, 
– нацртајте непотпун цвет и обележите делове,   
– упоредите ова два цвета и наведите две сличности и разлике, 
– нацртајте цваст и обележите појединачне цветове 
Рад сваке групе обавезно оцените и оцену упишите у дневник.  

 
3. 18. Опрашивање и оплођење 

И овај час почните од искуства ученика, од алергија на полен 
од којих болује све више деце али и одраслих. Проверите шта деца већ 
знају о алергијама.  

Упутите ученике како да се понашају ако су алергични на 
полен неких врста.  

Објасните процес опрашивања и значај овог процеса. 
Усмерите их да повезују грађу цвета и начин опрашивања.  
Шта се дешава кака поленово зрно доспе жига тучка? 
Објасните процесе опрашивања и оплођења.  
У завршном делу часа ученици треба да попуне табелу на страни 71.  

Домаћи задатак: одговор на питања на страни 73.  
Припрема за следећи час: договор за вежбу. И овај задатак прегледајте 
и оцените.  
 
3. 19. Вежба: Разликовање делова једнополних и двополних  

Час реализујте у школском врту, оближњем парку или у 
ботаничкој башти. Основни циљ је да утврдите колико су ученици 
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разумели грађу цвета и цвасти и начин опрашивања. Задаци се налазе у 
уџбенику на страни 74.  

 Припрема за следећи час: донети плодове сакупљене током 
јесени и друге. 
 
3. 20. Плод, делови и разноврсност 

У уводном делу часа проверите шта деца знају о плодовима од 
грађе до употребе.  

На слици или природном материјалу покажите основне делове 
плода: плодов омотач и семе.  

Ученици треба да, на сликама или на природном материјалу, 
покажу основне делове плодова.  

Објасните им груписање плодова по плодовом омотачу и 
настанку (од једног цвета или од више цветова).  

Сваки ученик треба да ради самостално (на страни 76).  
У завршном делу часа ученици треба а одговоре на питања у 

уџбенику (о плоду). 
Припрема за следећи час:- потопити неколико семена пасуља 

и пшенице у воду, оставити да стоје неколико сати и донети у школу.  
 
3. 21. Семе, грађа и значај 

Од којих биљака се семена користе за исхрану људи, 
животиња и за прераду су питања којима треба почети час.  

Пошто ученици већ нешто већ знају о семену, час можете 
реализовати активним радом ученика, било да раде самостално или у 
паровима.  

Ученици треба на сто да ставе семенке пасуља и пшенице, 
пажљиво их разгледају, скину спољни омотач (семењачу) и код пасуља 
раздвоје котиледоне. Уз помоћ текста у уџбенику треба да ураде 
следеће задатке: 

– Нацртај и обој једну семенку пасуља и једну пшенице.  
– Како семењача штити клицу? 
– Издвој клицу нацртајте је и означите коренак, стабаоце и 
листиће.  
– Шта је смештено у котиледонима? 
– У чему је сличност између семенки пасуља и пшенице? 
– По чему се разликују? 
У завршном делу часа проверите колико су ученици разумели 

грађу семена.  
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3. 22. Како се распростиру плодови и семена 
У уводном делу часа обновите процесе опрашивања и 

оплођења. Објасните шта је расејавање. Разноврсну грађу плодова 
повежите са начином распростирања (ветром, водом или животињама).  

У уџбенику се налази табела расејавања коју ученици треба 
пажљиво да анализирају.  

Важно је да разумеју прилагођеност плодова на различите 
облике расејавања.  

Као и увек ученици треба да направи свој речник и одговоре 
на питања у уџбенику.  

У завршном делу часа : речник и одговори на питања.  
 
Припрема за вежбу клијања 

Ученике поделите у две групе, једна ће према упутствима у 
уџбенику (страна 80) припремати вежбе клијања а друга утицај 
загађујућих материја на клијање.  

Најбоље је да ученици сваке групе раде у пару. Оглед клијања 
чланова биолошке секције: у плићу кутију (од маргарина) на влажну 
вату сваки други дан ставити по једну семенку пасуља и покрити 
влажном ватом.  

На часу који је предвиђен за вежбу клијања чланови биолоке 
секције треба да покажу семенке у различитим фазама клијања и 
објасне процес клијања.  
 
3. 23. Утврђивање плода и семена 

У уводном делу часа проверите знање ученика о плодовима и 
семенима. Усмеравајте их да уочавају прилагођеност плодовима 
различитим облицима расејавања.  
 
3. 24. Вежба: Клијање и услови клијања 

Најпогоднији облик рада је рад у пару. на свакој клупи треба 
да се налази потребан материјал. Сваки пар доноси проклијале 
семенке. На сто постављају проклијале семенке и анализирају промене 
на њима.  

Ученике усмерите ра обрате пажњу на корен који је највише 
нарастао. Одакле корен добија храну да би растао? Када млада биљка 
почиње да врши фотосинтезе? Постоји ли разлика и величини 
котиледона пре клијања и када се развије изданак? Како се то 
објашњава? Одговор на питање: ''Зашто се семена биљака морају да се 
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осуше пре него што се оставе за зимску прехрану?'' показаће да ли су 
ученици разумели процес клијања.  

Ако су огледи добро постављени ученици треба да знају 
– да су услови за  клијање влага и топлота, 
– да загађујуће материје смањују клијавост, 
– да не клија свако семе.  
Задатак: сакупити суве плодове и донети материјал за вежбу.  

 
3. 25. 26. Вежба: Израда школске збирке плодова и семена 

За ову вежбу потребно је два часа у школском дворишту. У 
уводном делу часа објасните ученицима циљ овог часа. Једна група 
ученика сакупља ситније плодове и семена суши их и ставља у 
теглице. Друга група прави моделе биљних органа  од гипса према 
упутству у уџбенику. Трећа група припрема простор за изложбу 
збирки.  

Идеја за ученике –направите мали здрав јастук. Сакупљене и 
осушене семенке трешања или вишања ставите у мали џак и зашијте да 
семенке не би испадале. Спавање на таквом јастучићу је пријатно и 
здраво. 
 
3. 27. Вегетативно размножавање 

Већина ученика познаје основне поступке вегетативног 
размножавања, зна да сади, сеје, прави пелцере итд. Упознајте ученике 
са појмом вегетативно размножавање и значај овог начина 
размножавања у природи и у пољопривреди. Упутите ученике да 
прочитају део у уџбенику о вегетативном размножавању.  

У завршном делу часа ученици треба да допуне речник.  
Припрема за следећи час: припреме за вежбу калемљења према 
упутствима у уџбенику на страна 83 и 84. Сваки пар ученика треба да 
одабере једну вежбу, припреми је.  
 
3. 28. Вежба: Вегетативно размножавање 

Ученици треба по упутствима у уџбенику да ураде вежбе. Циљ 
ове вежбе је да ученици науче како да вегетативно размножавају 
биљке.  
 
3. 29. Самостална провера репродуктивних органа 

Самосталну проверу познавања репродуктивних органа 
биљака ученици проверавају помоћу  мало другачијих укрштених 
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речи. Уствари, у укрштеним речима налазе се појмови који се односе 
на репродуктивне органе а ученици треба да их објасне.  

У завршном делу часа ученици могу сами да осмисле неке 
укрштене речи или ребусе, напишу их на табли а остали треба да их 
решавају.  

Припрема за следећи час: обновоти део о стаблу.  
 
3. 30. Како биљке расту. И биљке реагују 

У уводном делу часа ученици треба да ураде питања под 
насловом Да вам помогнемо. Циљ ове кратке петоминутне провере је 
да се сагледа шта су ученици запамтили  о растењу биљака.  

На сликама показати на шта још биљке реагују: додир, 
светлост... 
 
3. 31. Утврђивање како биљке расту и на шта реагују 

Час одржите у школском или оближњем парку. У пару а према 
упутству у уџбенику (страна 87) , ученици треба да  истраже како 
сунчева светлост утиче на раст и развој дрвенастих биљака.  

Чланови биолошке секције могу да покажу осталим 
ученицима вежбу бр. 15 (биљни лавиринт) у додатку на страни 144.  
 
 
4. НАСТ. ТЕМА: РАЗНОВРСНОСТ БИЉАКА, ЗНАЧАЈ И 
ЗАШТИТА (17 ЧАСОВА) 
 
4. 1. Алге – одлике, начин живота 
4. 2. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита  
4. 3. Маховине – одлике, начин живота 
4. 4. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита.  
4. 5. Папратнице – одлике, начин живота 
4. 6. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
4. 7. Утврђивање алги, маховина и папратница  
4. 8. Голосеменице – одлике, начин живота 
4. 9. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
4. 1о. Вежба: Голосеменице (препознавање) 
4. 11. Скривеносеменице – одлике, подела (дикотиледоне и 
монокотиледоне), начин живота, размножавање 
4. 12. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
4. 13. Утврђивање разноврсности биљака 
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4. 14. Јестиве и лековите 
4. 15. Житарице 
4. 16. Упутство за прикупљање биљака за хербар 
4. 17. Практични рад: прикупљање биљака за школски (заједнички) 
хербар. 
 
Циљеви и задаци теме 

– упознавање основним карактеристика алги, маховина, 
папратница, голосеменица и скривеносеменица; 
– препознавање ових група биљака; 
– разумевање значаја биљака за живи свет; 
– стицање навика коришћења лековитих и јестивих самониклих 
биљака; 
– препознавање најчешћих алерголошких биљака и развијање 
навика заштите; 
– развијање еколошки пожељних навика.  

Методе рада: вербално – текстуалне методе, демонстративно – 
илустративне и методе самосталног рада ученика .  
Облици рада: фронтални, групни рад у паровима, индивидуални 
Место рада: учионица – кабинет за биологију, природна средина 

Тема је погодна за проверу и примену стечених знања о грађи 
и функцији биљних органа.  
 
4. 1. Алге - одлике, начин живота 

Упознајте ученике са глобалним проблемом недостатка хране 
за све становнике наше Планете. Нагласите да се већ сада алге све 
више користе у исхрани људи. На основу претходног знања ученици 
треба да објасне зашто су алге значајни чланови животних заједница у 
води (појам екосистем ученици још не познају, док су појам животна 
заједница стекли још у трећем разреду). На сликама или у најближем 
окружењу покажите станишта алги. Ако у школи имате акваријум 
сигурни смо да у њему има алги. Чланови биолошке секције могу да 
припреме препарат алги и покажу осталим ученицима.  

На примеру једне алге наведите њихове карактеристике. 
Упоредите грађу алги и неке биљке са сложенијом грађом тела. Ова 
наставна јединица погодна је и да ученици обнове развој биљака.  
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4. 2. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита  
На сликама покажите поједине представнике зелених, мрких и 

црвених алги.  
Повежите присуство мрког или црвеног пигмената и 

прилагођенот живота у дубљим делова водених екосистема. Опстанак 
алги угрожава све веће загађење водених станишта. Објасните им како 
настаје ''цветање'' воде.  

У завршном делу часа ученици треба да одговоре на питања у 
уџбенику.  

Припрема за следећи час: потражити маховине у природи или 
у текстове о њима у књигама за децу.  
 
4. 3. Маховине – одлике, начин живота 

У уводном делу часа проверите где су ученици нашли 
маховине и шта су прочитали о њима. Грађу маховина ученици могу 
самостално да науче помоћу задатака на страни 94 (самосталан рад). 
Ако су ученици заинтересовани упознајте их са размножавањем 
маховина који се у уџбенику налазе на страни 95.  

У завршном делу часа ученици треба да направе свој речник.  
 
4. 4. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 

У уводном делу часа обновите алге и маховине и упоредите 
њихову грађу. Разноврсност маховина обрадите помоћу слика или 
природног материјала. Истакните значај маховина у природи и за 
човека.  

У завршном делу часа учаници треба да одговоре на питања 
уџбенику.  
 
4. 5. Папратнице – одлике, начин живота 

У уводном делу часа папратнице покажите на сликама, на 
природном или хербарским материјалу. Грађу папратница и процесе 
које ове биљке врше у ученици већ знају. Зато упутите ученике да на 
основу претходног знања и текста у уџбенику самостално упознају 
грађу папратница. У уџбенику на 97 страни налази се текст о 
размножавању папратница.  

Усмерите ученике да у пару прочитају тај део и усмено 
објасне циклус размножавања.  
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4. 6. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 
Час почните причом о некадашњим џиновским папратницама. 

Покажите слике ових биљака и опиште какав је био живи свет у то 
време. Постоји цртани филм Мало стопало који су вероватно деца 
видела. У том филму приказан је живот џиновских гмизаваца и 
наравно папратница. Разноврснот папратница покажите на сликама 
или природном материјалу.  

У завршном делу часа ученици треба да одоворе на питања.  
Задатак: поновити алге, маховине и папратнице.  

Припрема за следећи час: ученици који су заинтересовани 
више о алгама, маховинама и папратницама могу да нађу на интернету 
и припреме своја излагања припреме за следећи час.  
 
4. 7. Утврђивање алги, маховина и папратница  

Час почните кратком провером (15 минута) 
1. Где живе алге, а где маховине и папратнице? 
2. Шта је заједничко за све ове групе биљака? 
3. По чему се разликују? 

У другом делу часа ученици који су припремили реферате о 
биљкама без цвета упознају остале.  
 
4. 8. Голосеменице – одлике, начин живота 

У уводном делу часа проверите шта ученици већ знају о 
четинарима (у млађим разредима упознали су неке четинарске биљке).  

Упознајте их да су четинари само једна група голосеменица.  
Објасните одакле долази назив голосеменице. Најстарије голосеменице 
гинко могу се наћи у парковима.  

Прича о гинку као веома старој биљци пореклом са истока је 
занимљива. Неке четинаре ученици већ познају. На сликама покажите 
хабитус појединих врста како би их могли препознати у природи.  

У завршном делу час ученици самостално треба да прочитају 
текст на страни 99.  
 
4. 9. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и заштита 

Час почните самосталним радом на страни 101. и 102. 
Упознајте ученике са нестајањем шума, посебно четинарских. 
Упознајте их настанком киселих киша и последицама по живи свет.  

У завршном делу часа ученици треба да ураде проверу 
познавања голосеменица на страни 104.  
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4. 10. Вежба: Голосеменице (препознавање) 
Ову вежбу можете релизовати на више начина. Ми вам 

препоручујемо два:  
1. Ако се у школском или оближњем парку налазе четинарске биљке 
упутите ученике да уз помоћ  описа биљака препознају најчешће 
четинаре.  
2. Ако у школском и оближњем парку нема четинара, набавите 
природни материјал или одговарајуће слике.  

Припрема за следећи час: обновити вегетативне и 
репродуктивне органе биљака.  
 
4. 11. Скривеносеменице – одлике, подела (дикотиледоне и 
монокотиледоне), начин живота, размножавање 

Већина биљака коју ученици познају припадају 
скривеносеменицама. Због тога и за обраду ове групе биљака 
користите активан рад. На овом часу обновите одлике 
скривеносеменица. Затим, упутите ученике да уоче разлике између 
монокотиледоних и дикотиледоних биљака и те разлике упишу у 
табелу на страни 106.  

Припрема за следећи час: групе ученика припремају по две 
породице. Поред уџбеника, податке о одабраним породицама треба да 
потраже и у енциклопедијама за децу.  

Све што сазнају треба да припреме по следећем редоследу:  
– које биљке припадају тој породици;  
– по чему се разликују од осталих породица; 

– какав им је значај у природи и за човека и још неке 
занимљивости о тој породици нпр. назив велебиље Atropa belladona (у 
преводу: капи за лепу госпођу) потиче из времена када су даме, да би 
имале крупније зенице, у очи стављале капи плодова ове биљке. 

Упознајте их да се атропин и данас користи за ширење зеница 
али само у медицинске сврхе.  
 
4. 12. 13. Разноврсност, најзначајнији представници, значај и 
заштита 

У уводном делу часа на табели покажите поделу 
скривеносеменица на породице.  

Даљи ток часа можете реализовати на више начина.  
1. Групе ученика се опредељују за неколико породица и са њима 
упознају остале ученике.  
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2. Пар ученика се опредељује за породицу коју ће да упознати.  
3. Припремите питања на које ће ученици фронтално писмено 
одговарати уз помоћ уџбеника.  

Задатак: провера знања на страни 114.  
 
4. 14. Јестиве и лековите биљке 

Већину најпознатијих лековитих биљака ученици већ познају. 
Због тога је довољно да самостално или у пару прочитају текст у 
уџбенику и одговоре на питања на 120 страни.  

Припрема за следећи час: ако је могуће на час донети класалу 
пшеницу.  
 
4. 15. Житарице 

Самосталним радом ученици треба да обнове и систематизују 
своје знање о житарицама.  
Најпре треба да одговоре на питања о пшеници а затим на опишу 
кукуруз. На овај начин проверићете колико су савладали основе 
морфологије биљака.  

Припрема за следећи час: донети оловке у боји.  
 
4. 16. Самостална провера познавања разноврсности биљака 

На 125 страни на листићима су записане биљке. На другој се 
групе биљака.  

Први задатак: разврстати биљке које су записане на листићима 
и уписати у одговарајуће групе на 124 страни.  

Други задатак: различито обојити биљке које припадају 
алгама, маховинама, папратницама, голосеменицама и 
скривеносеменицама. Различите боје ће показати велику разноврсност 
биљног света. 

У завршном делу часа објасните ученицима како се 
прикупљају биљке и како да припремеју и користе картице са сликама 
биљака које се налазе на последњим станама уџбеника.  
 
4. 17. Практични рад: прикупљање биљака за школски 
(заједнички) хербар  

Овај час организујете у школском или оближњем парку. Пре 
изласка у школско двориште ученицима објасните појам биодиверзите 
(страна 136).  
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Најпогоднији облик рада је рад у групама по упутству на 
страни 136.  

Свака група има свој задатак:  
– Једна група сакупља листове (цветове) листопадних биљака; 
– друга сакупља гранчице и шишарке четинарскх биљака;  
– трећа. гранчице жбунастих (у школама су најчешће: јоргован, 

ватрени грм, Spirea, Hibiscus, Ligustrum...); 
– четврта тражи самоникле зељасте биљке;  
– пета. култивисане биљке итд.  

Сакупљене биљке свака група треба да по упутству у 
уџбенику припреми са сушење и у току следећих часова (или после 
часова) направе хербар.  
 
 
5. НАСТ. ТЕМА ЦАРСТВО ГЉИВА (6) 
 
5. 1. Гљиве, ни биљке ни животиње 
5. 2. Разноврсност гљива, улога и значај гљива у природи.  
5. 3. Лишаји – симбиоза алги и гљива 
5. 4. Вежба: Посматрање квасца и хлебне буђи под микроскопом.  
5. 5. Значај биљака и гљива. Ишчезавање и заштита биљака и гљива.  
Биодиверзитет.  
5. 6. Годишња провера знања 
5. 7. Резултати годишње провере знања 
 
Циљеви и задаци теме 

– упознавање са гљивама; 
– препознавање јестивих печурки; 
– стицање навика коришћења јестивих гљива у исхрани; 
– разумевање значаја гљива у природи; 
– препознавање лишаја и значаја лишаја у природи 
– разумевање угрожености и значаја заштите биљака и гљива 

 
Методе рада: вербално - текстуалне методе, демонстративно - 
илустративне и методе самосталног рада ученика 
Облици рада:фронтални, индивидуални и рад у паровима.  
Место рада: учионица - кабинет за биологију, природна средина.  
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5. 1. Гљиве, ни биљке ни животиње 
 
Сигурни смо да сви ученици знају да су печурке гљиве, а деца 

у планинским крајевима и познају неке врсте. Упознајте их са грађом 
гљива и објасните по којим одликама су сврстане у посебно царство.  

На илустрацијама у уџбенику ученици треба да опишу 
сличности и разлике међу различитим гљивама. Важно је да ученици 
уочавају разлике између јестивих и отровних печурки. Ипак, нагласите 
да ове разлике нису потпуно поуздане па због тога у сакупљање 
печурких треба да одлазе само са особом која их добро познаје.  

Испричајте им истиниту причу да су још почетком прошлог 
века људи у Енглеској гајили печурке у ходницима напуштених 
рудника. Вероватно је да неко дете зна како се данас гаје печурке које 
се продају на пијаци или познаје некога ко се бави овим послом па 
може да упозна и остале ученике са овим видом активности људи.  
У неким основним школама чланови биолошке и еколошке секције или 
ђачке задруге гаје печурке. У вашој школи можете да гајите мале 
количине печурки ако постоје услови за то.  

Умења која ученици стичу на овај начин трајнија су и у 
функцији су примене стечених знања.  
 
5. 2. Разноврсност гљива, улога и значај гљива у природи 

 
На илустрацијама и природном материјалу буђи, квасца и неке 

паразитске гљиве проверите знање ученика о гљивама.  
Циљани питањима а на основу претходног знања ученици 

треба да одговоре на питања типа: Где све можемо наћи гљиве? Који 
су животни услови неопходни гљивама? Како се гљиве хране? На 
основу чега су утврдили да се гљиве баш тако хране? Како називамо 
такав начин исхране?На основу претходног знања ученици могу да 
објасне значај гљива у природи.  

Задатак: завршити речник и одговорити на питања у уџбенику.  
Припрема за следећи час: договор за вежбу следећег часа 

 
5. 3. Вежба: Посматрање квасца (ако то нисте учинили код 
протиста) и хлебне буђи под микроскопом 

Чланови биолошке секције треба да припреме микроскопе 
(најбоље 4 ако их имате толико у школи). Ученике поделите у пет 
група.  
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У првом делу вежбе 
– две групе према упутству у уџбенику, раде вежбу са квасцима.  
– две групе, према упутству уџбенику, раде вежбу са хлебном 
буђи.  

У другом делу вежбе ученици мењају своја места.  
Пета група ученика по упутству у уџбенику (страна 130) прави 

''кисело тесто''.  
 
5. 4. Лишаји – симбиоза алги и гљива 

Лишај покажите на природном материјалу. На илустрацијама 
покажите станишта ових организама. Довољно је да ученицима 
објасните да је лишај грађен из алги и гљива. На основу претходног 
знања ученици треба да одговоре коју улогу имају алге а коју гљиве.  

Објасните им шта је симбиоза. Ученици могу само да 
прочитају део у уџбенику који се односи на спољашњу грађу лишајева 
и њихов значај у природи.  

У завршном делу часа треба да одговоре на питања у 
уџбенику.  

Припрема за следећи час: ученици (у пару) треба да питају 
одрасле и ураде анкету на страни 136.  
 
5. 5. Значај биљака и гљива. Ишчезавање и заштита биљака и 
гљива Биодиверзитет 

Овај час треба да осмислите као систематизацију знања о 
значају биљака и гљива.  

Упутите ученике да допуне табелу на страни 135. Шта све 
уништава биљке знају из трећег и четвртог разреда. Знају и шта су 
црвене књиге.  

У другом делу часа ученици треба да известе шта су помоћу 
анкете сазнали.  

О биодиверзитету ученици ће више сазнати у старијим 
разредима. Због тога би појам биодиверзитета могли да дате на 
часовима на којима су ученици припремали хербар.  
 
5. 6. Годишња провера знања 

Резултати годишње провере знања показаће вам која су 
основна знања ученици понели из 5 разреда.  
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