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ГЕОГРАФИЈА 7. разред

Садржај програма Број часова Начин и поступак остваривања програма Активности у образовно-васпитном раду

I   Увод
-Увод у програмске садржаје, договор о
начину рада; потребна литература и
прибор

1

-Остварити континуитет са претходним
градивом
Упознати ученике са циљевима и задацима
Географије за 7. разред

-Схватају појам географије као науке значајне за
напредак људског друштва и заштиту природе
-разумеју зашто је географија једна од најстаријих
наука
-уочавају  значај географије као науке и наставног
предмета

II  Азија
-Азија: основни географски подаци о
континенту
-Азија: природно-географске одлике
-Азија: друштвено-економске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела
-Југозападна Азија
-Турска
-Јужна Азија
-Индија
-ЈУгоисточна Азија
-Индонезија
-Средња Азија
-Источна Азија
-Кина
-Јапан

21
(13+8)

-Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија Азије: Југозападна Азија
-Турска
-Јужна Азија
-Индија
-ЈУгоисточна Азија
-Индонезија
-Средња Азија
-Источна Азија
-Кина
-Јапан

-Ученици  слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте Азијског
континента.
-одређују географски положај границе Азије на
географској карти света
-представљају помоћу презентација или паноа
представљају државе Азије
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III   Африка
-Африка: основни географски подаци о
континенту; природно-географске одлике
-Африка: друштвеноекономске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела
-Северна Африка и Египат, основне
географске одлике
-Источна Африка
-Западна Африка
-Јужна Африка
-Јужноафричка Република

14
(7+7)

Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија Африке: Северна Африка и
Египат, основне географске одлике
-Источна Африка
-Западна Африка
-Јужна Африка
-Јужноафричка Република

Ученици  слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте Афричког
континента.
-одређују географски положај границе Африке на
географској карти света
-представљају помоћу презентација или паноа
представљају државе Африке

IV Северна Америка
-Северна Америка: основни географски
подаци о континенту
-Северна Америка: природно-географске
одлике
-Саверна Америка: друштвеноекономске
одлике, привреда, регионална и
политичка подела
-САД
-Канада

11
(5+6)

Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија Северне Америке

Ученици  слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте С:Америчког
континента.
-одређују географски положај границе С.
Америкена географској карти света
-представљају помоћу презентација или паноа
представљају државе САД и Канада.

V  Средња Америка
-Средња Америка: основни географски
подаци; природно-географске одлике
-Средња Америка: друштвеноекономске
одлике, привреда, регионална и
политичка подела
-Мексико

4
(3+1)

Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија Средње Америке

Ученици слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте Средње
Америке.
-одређују географски положај границе Ср.
Америке на географској карти С.Америке
-представљају помоћу презентација или паноа
представљају државуМексико..



3

VI Јужна Америка
-Јужна Америка: основни географски
подаци о континенту
-Јужна Америка: природно-географске
одлике
-Јужна Америка: друштвеноекономске
одлике, привреда, регионална и
политичка подела
-Бразил
-Аргентина

VII  Аустралија и
Океанија

-Аустралија и Океанија: основни
географски подаци о континенту
-Природно- географске одлике
аустралијског континента
-Друштвеноекономске одлике, привреда,
регионална и политичка подела
Аустралије и Океаније
-Нови Зеланд: природно-географске и
друштвеноекономске карактеристике

VIII  Поларне области
-Арктик: основни географски подаци,
природна и економска обележја
-Антарктик: основни географски подаци,
природна и економска обележја

8
(5+3)

6
(4+2)

Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија Јужне Америке.

Дијалогом  са ученицима представити
основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија

-Дијалогом  са ученицима представити

Ученици слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте ЈужнеАмерике.
-одређују географски положај границе Ј.Америке
на географској карти света.
-представљају помоћу презентација или паноа
државе: -Бразил и Аргентина.

Ученици  слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте Аустралије и О
кеаније.
-одређују географски положај границе Аустрлије и
Океаније на географској карти света.
-представљају помоћу презентација или паноа
државе Аустралију, Океанију и Нови Зеланд.

-Ученици  слушају , учествују у разговору
-размишљају и  наводе контрасте Поларних
области
-одређују географски положај Поларних области
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4
(2+2)

индивидуа

основне податке о континенту као и
природне  и друштвене географске одлике
континента и природна богатства, регионалну
и политичку поделу.
-указати значај на државе- представнике
појединих регија

-представљају помоћу презентација или паноа
Антарктик.

IX  Свет као целина

-Савремени политичко- географски
процеси у свету: неоколонијализам,
интеграције и глобализам; формирање
политичке карте света

3
(2+1)

-Упознати ученике са појмом « свет» као
целина, колонизација и деколонизација,
постиндустријско доба и светска
глобализација.

-Ученици показују на карти највеће колонијалне
силе на свету.
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Садржаји програма број
часова

Исходи
Основни ниво

Исходи
Средњи ниво

Исходи
Напредни ниво

I   Увод
-Увод у програмске садржаје,
договор о начину рада; потребна
литература и прибор
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II  Азија
-Азија: основни географски подаци
о континенту
-Азија: природно-географске одлике
-Азија: друштвено-економске
одлике, привреда, регионална и
политичка подела
-Југозападна Азија
-Турска
-Јужна Азија
-Индија
-ЈУгоисточна Азија
-Индонезија
-Средња Азија
-Источна Азија
-Кина
-Јапан

21
(13+8)

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита
географске и допунске елементе
карте
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о
становништву  и насељима и уочава
њихов просторни распоред
ГЕ 1.4.2. именује континенте и
препознаје њихове основне
природне и друштвене одлике

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава
географске чињенице - објекте,
појаве, процесе и
односе који су представљени
моделом, сликом, графиком,
табелом и схемом
ГЕ 2.1.4. приказује понуђене
географске податке:на немој
карти, картографским изражајним
средствима
(бојама,линијама,знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва (природно
и механичко) и структуре
станивништва
ГЕ 2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континента и
наводи његове географске регије

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним
(топографским) и каузалним везама
географских
чињеница - објеката, појава, процеса и односа
на основу анализе географске
карте
ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе
(просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне)
на ваневропским континентима и уме да
издвоји географске регије

III Африка
-Африка: основни географски
подаци о континенту; природно-
географске одлике
-Африка: друштвеноекономске

14
(7+7)

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита
географске и допунске елементе
карте
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о
становништву  и насељима и уочава
њихов просторни распоред

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава
географске чињенице - објекте,
појаве, процесе и
односе који су представљени
моделом, сликом, графиком,
табелом и схемом

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним
(топографским) и каузалним везама
географских
чињеница - објеката, појава, процеса и односа
на основу анализе географске
карте
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одлике, привреда, регионална и
политичка подела
-Северна Африка и Египат, основне
географске одлике
-Источна Африка
-Западна Африка
-Јужна Африка
-Јужноафричка Република

ГЕ 1.4.2. именује континенте и
препознаје њихове основне
природне и друштвене одлике

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене
географске податке:на немој
карти, картографским изражајним
средствима
(бојама,линијама,знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва (природно
и механичко) и структуре
станивништва
ГЕ 2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континента и
наводи његове географске регије

ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе
(просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне)
на ваневропским континентима и уме да
издвоји географске регије

IV Северна Америка
-Северна Америка: основни
географски подаци о континенту
-Северна Америка: природно-
географске одлике
-Саверна Америка:
друштвеноекономске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела
-САД
-Канада

11
(5+6)

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита
географске и допунске елементе
карте
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о
становништву  и насељима и уочава
њихов просторни распоред
ГЕ 1.4.2. именује континенте и
препознаје њихове основне
природне и друштвене одлике

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава
географске чињенице - објекте,
појаве, процесе и
односе који су представљени
моделом, сликом, графиком,
табелом и схемом
ГЕ 2.1.4. приказује понуђене
географске податке:на немој
карти, картографским изражајним
средствима
(бојама,линијама,знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва (природно
и механичко) и структуре
станивништва
ГЕ 2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континента и
наводи његове географске регије

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним
(топографским) и каузалним везама
географских
чињеница - објеката, појава, процеса и односа
на основу анализе географске
карте
ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе
(просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне)
на ваневропским континентима и уме да
издвоји географске регије

V  Средња Америка
-Средња Америка: основни

ГЕ 1.1.3. препознаје и чита
географске и допунске елементе

ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњава
географске чињенице - објекте,

ГЕ 3.1.1. доноси закључке о просторним
(топографским) и каузалним везама
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географски подаци; природно-
географске одлике
-Средња Америка:
друштвеноекономске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела
-Мексико

VI  Јужна Америка
-Јужна Америка: основни
географски подаци о континенту
-Јужна Америка: природно-
географске одлике
-Јужна Америка:
друштвеноекономске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела
-Бразил
-Аргентин
VII  Аустралија и

Океанија
-Аустралија и Океанија: основни
географски подаци о континенту
-Природно- географске одлике
аустралијског континента
-Друштвеноекономске одлике,
привреда, регионална и политичка
подела Аустралије и Океаније
-Нови Зеланд: природно-географске
и друштвеноекономске
карактеристике

4
(3+1)

8
(5+3)

6
(4+2)

карте
ГЕ 1.3.1. познаје основне појмове о
становништву  и насељима и уочава
њихов просторни распоред
ГЕ 1.4.2. именује континенте и
препознаје њихове основне
природне и друштвене одлике

појаве, процесе и
односе који су представљени
моделом, сликом, графиком,
табелом и схемом
ГЕ 2.1.4. приказује понуђене
географске податке:на немој
карти, картографским изражајним
средствима
(бојама,линијама,знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.1. разликује и објашњава
кретање становништва (природно
и механичко) и структуре
станивништва
ГЕ 2.4.2. описује природне и
друштвене одлике континента и
наводи његове географске регије

географских
чињеница - објеката, појава, процеса и односа
на основу анализе географске
карте
ГЕ 3.3.1. објашњава утицај природних и
друштвених фактора на развој и размештај
становништва и насеља
ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе
(просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне)
на ваневропским континентима и уме да
издвоји географске регије
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VIII  Поларне области
-Арктик: основни географски
подаци, природна и економска
обележја
-Антарктик: основни географски
подаци, природна и економска
обележја

4
(2+2)

индивидуа

IX  Свет као целина

-Савремени политичко- географски
процеси у свету: неоколонијализам,
интеграције и глобализам;
формирање политичке карте света

3
(2+1)

ГЕ 2.1.4. приказује понуђене
географске податке:на немој
карти, картографским изражајним
средствима
(бојама,линијама,знацима...),
графиком, табелом и схемом
ГЕ 2.3.2. именује међународне
организације у свету (EU, UNICEF,
UN, UNESCO, FAO, Црвени крст)

ГЕ 3.4.3. објашњава географске везе
(просторне и каузалне, директне и
индиректне) и законитости (опште и посебне)
на ваневропским континентима и уме да
издвоји географске регије

Циљ наставе географијеје усвајање знања о природногеографским и друштвеногеографским објектима, појавама и процесима и
њиховим међусобним везама и односима у међупростору. Настава географије треба да допринесе стварању реалне и исправне слике
о свету као целини и месту и улози наше државе у свету.

Задаци наставе географије су вишеструки. Настава географије треба да допринесе:
 Стицању знања о основним природно-географским одликама ваневропских континената
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 Стицању знања о основним друштвено-географским одликама ваневропских континената
 Упознавању различите културе континената, њихових регија и држава
 Проширују знања из картографије и оспособе се за самостално коришћење географске карте у свакодневном животу
 Упознавање улоге и значаја међународних организација за решавање економских, социјалних, културних, и хуманитарних

проблема у свету;
 Развијању опште културе и образовања.
 Развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине.

Начин остваривања програма
Програмски садржаји географије резултат су захтева времена, најновијих достигнућа у науци и примерени су развојним
способностима ученика
Наставне теме су логички распоређене, а обрађују садржаје из  регионалне географије 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 друге типове часова, укључујући и излазак у природу. Излазак у природу подразумева  посматрања и праћења
природних појава и процеса .
Концепција програма пружа широке могућности за примену различитих наставних метода, као и употребу
информационих технологија. Избор наставних метода зависи од циља и задатка наставног часа и опремљености
кабинета. Избор облика рада је препуштен наставнику. Наставници треба да препознају различите нивое знања ученика;
да настоје да побољшају квалитет и проверавају резултате учења.
Наставник за припрему рада на часу треба да користи уџбеник одобрен од стране Министарства просвете и спорта и да
се усавршава пратећи акредитоване семинаре и најновију стручну литературу.
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но Образовни стандарди.

1 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ АЗИЈЕ 1 13 6 1 1 22 ГЕ 1.1.3. ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

2 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
АФРИКЕ

8 5 1 14 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

3 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
СЕВЕРНЕ АМЕРИКЕ

6 4 1 1 12 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

4 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
СРЕДЊЕ АМЕРИКЕ

3 1 4 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

5 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

5 2 1 8 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

6 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
АУСТРАЛИЈЕ И ОКЕАНИЈЕ

4 2 6 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

7 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
АРКТИКА

1 1 2 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

8 ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
АНТАРКТИКА

1 1 2 ГЕ 1.1.3.  ГЕ 3.1.1.  ГЕ 2.2.2.  ГЕ 1.4.2.  ГЕ 2.4.2.  ГЕ 3.4.3

9 СВЕТ КАО ЦЕЛИНА 1 1 2 ГЕ 2.1.2.  ГЕ 2.3.2.  ГЕ 3.3.2.

Свега 1 42 21 5 3 72


