
Географска секција

Географска секција се организује за ученике од петог до    осмог разреда  остварује се са по 36 часова , односно са по 1 часом недељно, кроз
активности:
- избор ученика, који су се определили анкетом,
- анализа, израда  и усвајање годишњег програма,
- уређење кабинета,
- израда тематских карата,  зидних  новина, паноа,

- реферати-писање, анализа,
- литература и штампа –читање и анализа,
-примена рачунара и интернета,
- географске занимљивости-асоцијације, занимљива географија,
- учешће у квизовима и организовање истих,
- припрема и учешће на такмичењима,
- посете и излети,
- анализа остварених резултата.
Све теме су везане, испреплетане и тако ће бити и оствариване кроз више часова.



Садржаји образовно
васпитног програма

Број
часова

Активности ученика у
образовно васпитном раду

Активности
наставника у

образовно
васпитном раду

Начин и поступак
остваривања програма

Циљеви и задаци садржаја
програма

Организовање додатног
рада-

4
Разматрају,
предлажу,
усвајају план и програм

Предлаже програм, Разговор,
Активно учешће и улога у
доношењу одлука,

Истраживачки радови 10

Користе стручну литерaтуру,
самостално истражују,
пишу реферате, осмишљавају
асоцијације, организују
квизове,
активно учествују у планирању
и организовању екскурзија,
дајући предлоге

Упућује  у начине
коришћења извора
знања, мотивише,
спрема тестове, ,
упућује уписање
реферата,

Самосталан рад,
истраживачки рад,
тимски рад, рад у малим
групама

Осамостаљивање у раду,
самостално истраживање,
самостално и правилно
коришћерње стручне
литературе,штампе

Интернет у настави 7

Обучавање употребе
савремених техничких
достигнућа, правилно
руковање и самостална
примена у сопственом
истраживању.

Демонстрира,
саветује о чувању
имовине

Самосталан рад,
рад у мањим групама,
тимски рад

Самостално рукују,
истражују, сазнају и
примењују техничка
достигнућа у настави.

Припрема за такмичење 15

Активности проширују знања
петог, шестог, седмог и осмог
разреда, самостално користи
стручну литературу, интернет,
штампу, учествују на свим
организованим такмичењима

Проналази изворе
знања, мотивише,
спроводи проверу
знања, одговара на
постављена питања,
објашњава,
усмерава, даје
подршку

Индивидуалн
Тимски
Истраживачки

Развијање свестраније,
целокупније личности са
ширим размишљањима о
збивањима, истраживачком
раду и нових сазнања о
свету




