
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ЗА  ПЕТИ  РАЗРЕД  ПРЕДМЕТ – ГЕОГРАФИЈА V   НЕДЕЉНИ БРОЈ ЧАСОВА – 1  ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА – 36  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА Циљ наставе  и учења географије је да се осигура да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје. Кроз наставу географије у петом разреду ученици се упознају са нашом планетом Земљом и другим небеским телима, пружају им се знања и објашњења о савременим географским појавама, објектима и процесима у географском омотачу. Циљ је да ученик изучавањем географских објеката, појава и процеса у природном и друштвеном окружењу и међусобној повезаности са њима развије одговоран однос према себи, природи и будућности планете Земље.  Задаци наставе географије: -упознавање и разумевање појава и процеса у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, -разумевање узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском омотачу,  -развој географског мишљења заснованог на повезаности и међуусловљености географских појава и процеса у простору и времену,  -стицање најосновнијих знања о васиони и васионским телима, -разумевање потреба очувања, унапређења и заштите Земљиних сфера и комплексне географске средине у којој  егзистира  и човек, -упознавање са комплементарношћу и регионалним разликама планетарног света, -развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине, -развијање способности за активно стицање и примену знања из географије кроз самостално учење и истраживање.               



        САДРЖАЈ  ПРОГРАМА   БРОЈ  ЧАСОВА  БР.ЧАСОВА ОБРАДА  БР.ЧАСОВА УТВРЂИВАЊА               ИЗВОРИ  ЗНАЊА 1.Човек и географија 1 1 -    Уџбеник,  атлас, зидне  карте, штампани извори, илустрације, енциклопедије, Географска читанка, Интернет 2.Васиона   5 3 2 3.Планета  Земља : 30 19 11  - Облик Земље и структура њене површине  - Земљина кретања    - Унутрашња грађа и рељеф Земље - Ваздушни омотач Земље - Воде на Земљи - Биљни и животињски свет на Земљи 2 1 1 3 2 1 9 6 3 6 4 2 7 5 2 3 1 2        УКУПНО   36  23  13                     



 САДРЖАЈ ПРОГРАМА   БРОЈ  ЧАСОВА АКТИВНОСТИ У  ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ ОСНОВНИ ОБЛИЦИ  ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА ИСХОДИ (по завршеној области/теми ученик ће бити у стању да:)  1. Човек и географија           1  -слушају, упоређују, утврђују  -монолошка, дијалошка, демонстрациона, илустративна -да упознају наставни предмет, поделу и значај  изучавања - повеже постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком; - повеже географска знања о свету са историјским развојем људског друштва и научно-техничким прогресом; - на примерима покаже значај учења географије за свакодневни живот човека; - разликује одговорно од неодговорног понашања човека према природним ресурсима и опстанку живота на планети Земљи;    2.Васиона                      5   -слушају, посматрају, разговарају користећи већ стечена знања   -монолошка, дијалошка демонстрациона, илустрациона -да стекну представу о  Васиони и васионским телима,Сунчевом систе- му, његовом постанку, као и о месту и постанку Земље као планете у  Сунчевом сиситему. - разликује појмове васиона, галаксија, Млечни пут, Сунчев систем, Земља; - објасни и прикаже структуру Сунчевог система и положај Земље у њему; - разликује небеска тела и наводи њихове карактеристике; - одреди положај Месеца у односу на Земљу и именује месечеве мене; 3. Планета Земља       30  слушају, посматрају, разговарају, описују, упоређују, уочавају и  демонстрирају, размењују сопствена знања и мишљења, уочавају утицај атмосфере на живи свет у природи користећи  знања из биологије и примењујући своја стечена знања из географије и биологије, читају, анализи- рају,израђују   -монолошка, дијалошка демонстрациона, илустрациона практични рад, индивидуални групни и истраживачки рад -да упознају и разумеју појаве и процесе у географском омотачу Земље и у непосредном окружењу, као и њихову међусобну условљеност -да разумеју и схвате комплексну повезаност човека и природе -да изграђују свест о значају заштите свих геосфера као еколошког оквира за живот на Земљи и формирање одговорног односа  према животној средини, -да развијају естетска опажања упознавањем - помоћу глобуса опише облик Земље и наведе доказе о њеном облику; - помоћу карте опише распоред копна и воде на Земљи и наведе називе континената и океана; - примерима објасни деловање Земљине теже на географски омотач; - разликује и објасни Земљина кретања и њихове последице; - повеже смер ротације са сменом дана и ноћи; - повеже нагнутост земљине осе са различитом осветљеношћу површине Земље; - повеже револуцију Земље са сменом годишњих доба на северној и јужној полулопти и појавом топлотних појасева; 



дујаграме, пишу  реферате и самосталне радове, самостално проналазе и анализирају географске информације природних феномена у геопростору и локалној средини. разликује деловање унутрашњих сила (сила Земљине теже, унутрашња топлота Земље); - разликује основне омотаче унутрашње грађе Земље; - наведе спољашње силе (ветар, вода) Земље; - помоћу карте и цртежа опише начине и последице кретања литосферних плоча (вулканизам, земљотреси, набирање и раседање); - разликује хипоцентар и епицентар и наведе трусне зоне у свету и у Србији; - наведе поступке које ће предузети за време земљотреса ; - опише процес вулканске ерупције и њене последице; - помоћу фотографија или узорка стена разликује основне врсте стена, описује њихов настанак и наводи примере за њихово коришћење; - помоћу карте, цртежа и мултимедија објашњава настанак планина и низија и разликује надморску и релативну висину; - разликује ерозивне и акумулативне процесе; - наведе примере деловања човека на промене у рељефу (бране, насипи, копови); - 



- опише структуру атмосфере; - наведе временске промене које се дешавају у тропосфери (ветрови, падавине, облаци, загревање ваздуха...); - разликује појам времена од појма клима; - наведе климатске елементе и чиниоце и основне типове климе; - графички представи и чита климатске елементе (климадијаграм) користећи ИКТ; - користи дневне метеоролошке извештаје из медија и планира своје активности у складу са њима; - наводи примере утицаја човека на загађење атмосфере и предвиђа последице таквог понашања; - наводи примере о утицају атмосферских непогода на човека (екстремне температуре и падавине, град, гром, олуја); - уочава и разликује на географској карти океане, већа мора, заливе и мореузе; - наведе и опише својства морске воде; - помоћу карте прави разлику између речне мреже и речног слива; - наведе и опише елементе реке (извор, ушће, различити падови на речном току); - разликује типове језерских басена према начину постанка; - наведе узроке настанка поплава и бујица и објасни последице њиховог дејства; - наведе поступке које ће предузети за време поплаве и након ње; - наведе примере утицаја човека на загађивање вода и предвиђа последице таквог понашања; 



  - помоћу карте повеже климатске услове са распрострањеношћу живог света на Земљи; - помоћу карте наведе природне зоне и карактеристичан живи свет у њима; - опише утицај човека на изумирање одређених биљних и животињских врста; - наведе примере за заштиту живог света на Земљи.  Корелација са другим предметима: Биологија, Историја, Математика, Информатика и рачунарство, Физичко и здравствено васпитање, Ликовна култура.    Начин остваривања програма Наставни програм географије за пети разред научно је заснован тј, ослања се на савремена достигнућа и на перспективе развоја географске науке. У презентовању ових садржаја биће коришћене различите наставне методе, технике, активности, дидактичка средства и помагала. Кроз презентовање садржаја у настави географије ученици добијају целовиту и комплексну слику географске стварности. Да би се то остварило биће необходно повезати географске садржаје географије са садржајима других предмета. Значи корелација са другим наставним предметима представља поступак који је необходно спроводити у настави географије. Приликом обраде наставних садржаја географије у петом разреду, неопходно је водити рачуна о знањима, вештинама и искуствима стеченим у првом образовном циклусу (Свет око нас, Природа и друштво). Једна од основних вештина на којој треба инсистирати је географско посматрање и уочавање природних објеката, појава и процеса у локалној средини чиме се подстиче радозналост деце, самостално истраживање и правилна њихова интерпретација.              



Допунска наства  Циљеви допунске наставе: Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из наставног градива.  Садржаји програма (наставна тема/јединица) Број часова Активности у образовно- васпитном раду Основни облици извођења наставе Циљеви и задаци садржаја програма Васиона        1 слушају, питају, разговарају фронтални, индивидуални -боље разумевање, препознавање Планета  Земља :     - Облик Земље и структура њене површине   - Земљина кретања     - Унутрашња грађа и рељеф Земље  - Ваздушни омотач Земље  - Воде на Земљи  - Биљни и животињски свет на Земљи  8  разговарају, питају, упоређују фронтални, индивидуални -разумевање појмова, усвајање знања, повезивање и примена наученог 1 разговарају, питају, упоређују фронтални, индивидуални разумевање појмова, усвајање знања, повезивање и примена наученог 1 питају, слушају, демонстрирају фронтални, индивидуални -боље, брже уочавање,  разумевање и усвајање градива 1 слушају, питају, разговарају фронтални, индивидуални -разумевање појмова, усвајање знања, повезивање и примена наученог 2 разговарају, питају, упоређују фронтални, индивидуални -разумевање појмова, усвајање знања, повезивање и примена наученог 2 разговарају, питају, упоређују фронтални, индивидуални -разумевање појмова, усвајање знања, повезивање и примена наученог 1 питају, слушају, размењују мишљења, демонстрирају фронтални, индивидуални -утврђивање знања,боље  разумевање појмова и чињеница. НАПОМЕНА: Часови допунске наставе могу се кориговати према потреби.        



 ГЕОГРАФИЈА- 5.разред (стандарди) Садржај програма Број  часова ОСНОВНИ  НИВО  СРЕДЊИ  НИВО НАПРЕДНИ  НИВО  Човек и географија                  1 1.2.3.именује Земљине сфере (литосферу, атмосферу,хидросферу, биосферу) и  препознаје њихове основне одлике  2.2.2.разликује и објашњава    географске  чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у Земљи- ним сферама (литосфери, атмосфери, хидросфери и биосфери) 3.2.2.објашњава физичко- географске законитости у  географском омотачуачу (климатску и биогеогра- фску) и наводи мере за његову заштиту, обнову и  унапређење  Васиона    5 1.2.1.именују небеска тела у Сунчевом систему и  наводи њихов распоред 2.2.1.описује небеска и  тела и њихова кретања 3.2.1.препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања   Планета Земља:    30     ГЕ.1.1.3.препознаје и чита географске и допунске елементе  карте  1.1.2.наводи и описује начине представљања Земљине површине (глобус, географска карта)  1.2.2.описује облик Земље и  препознаје појаве и процесе  везане за њена кретања   1.2.3.именује Земљине сфере(литосферу,атмосферу, хидросферу,биосферу) и  препознаје њихове основне одлике   2.1.2.одређује положај места и тачака на географској карти  2.1.3.препознаје и објашња-ва географске чињенице-објекте, појаве, процесе  и односе који су представље-   ни моделом, сликом, графиком, табелом и схемом  2.1.4.приказује понуђене географске податке:на  немој карти,картографским  изражајним средствима  (бојама,линијама простим  геометријским  знацима,си- мболичним знацима...) графиком,табелом и схемом  3.1.1.доноси закључке о  просторним(топографским) и каузалним везама гео- графских објеката, појава, процеса и односа на основу анализе географске  карте  3.2.1.препознаје димензије Земље и објашњава последице Земљиног облика и њених кретања  3.2.2.објашњава физичко- географске законитости у  географском омотачу (климатску и биогеогра- фску) и наводи мере за његову заштиту, обнову и  унапређење 



 2.2.1.описује небеска и тела  и њихова кретања  2.2.2.разликује и објашњава    географске  чињенице-објекте, појаве, процесе и односе у Земљи- ним сферама(литосфери, атмосфери,хидросфери и биосфери)      


