
     ОШ „ СТАРИ ГРАД “       ГЕОГРАФИЈА  Школски програм за V разред  школска 2019/2020. година     Гордана Шишић                                                                         Сања Јовановић                   Напомена: Све евентуалне корекције програма наставе и учења географије биће праћене и евидентиране кроз месечне планове и дневне                                 припреме или на неки други одговарајући начин у складу са природом корекције.             Програм је израђен према одредбамaчланова60. и 61. ЗОСОВ-а (88/2017) и чланова 26/а и 28. Закона о основном образовању у васпитању (Просветни гласник бр. 9. од 30. октобра 2017, стране 85-88  



Циљевиосновногобразовања и васпитања    ЗОСОВ                                                                              Члан 21. Основнициљевиосновногобразовања и васпитањајесу: 1) обезбеђивањедобробити и подршкацеловитомразвојуученика; 2) обезбеђивањеподстицајног и безбедногокружењазацеловитиразвојученика, развијањененасилногпонашања иуспостављањенултетолеранцијепреманасиљу; 3) свеобухватнаукљученостученика у системобразовања и васпитања; 4) развијање и практиковањездравихживотнихстилова, свести о важностисопственогздравља и безбедности, потребенеговањаи развојафизичкихспособности; 5) развијањесвести о значајуодрживогразвоја, заштите и очувањаприроде и животнесредине и еколошкеетике, заштите идобробитиживотиња; 6) континуираноунапређивањеквалитетапроцеса и исходаобразовања и васпитањазаснованогнапроверенимнаучнимсазнањима и образовнојпракси; 7) развијањекомпетенцијазасналажење и активноучешће у савременомдруштвукојесемења; 8) пунинтелектуални, емоционални, социјални, морални и физичкиразвојсвакогученика, у складусањеговимузрастом,развојнимпотребама и интересовањима; 9) развијањекључнихкомпетенцијазацеложивотноучење и међупредметнихкомпетенција у складусаразвојемсавремененаукеи технологије; 10) развојсвести о себи, стваралачкихспособности, критичкогмишљења, мотивацијезаучење, способностизатимскирад,способностисамовредновања, самоиницијативе и изражавањасвогмишљења; 11) оспособљавањезадоношењеваљаниходлука о изборудаљегобразовања и занимања, сопственогразвоја и будућегживота; 12) развијањеосећањасолидарности, разумевања и конструктивнесарадњесадругима и неговањедругарства и пријатељства; 13) развијањепозитивнихљудскихвредности; 14) развијањекомпентенцијазаразумевање и поштовањеправадетета, људскихправа, грађанскихслобода и способностизаживот у демократскиуређеном и праведномдруштву; 15) развој и поштовањерасне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узраснеравноправности, толеранције иуважавањеразличитости; 16) развијањеличног и националногидентитета, развијањесвести и осећањаприпадностиРепублициСрбији, поштовање инеговањесрпскогјезика и матерњегјезика, традиције и културесрпскогнарода и националнихмањина, развијањеинтеркултуралности, поштовање и очувањенационалне и светскекултурнебаштине; 17) повећањеефикасностиупотребесвихресурсаобразовања и васпитања, завршавањеобразовања и васпитања упредвиђеномрокусаминималнимпродужеткомтрајања и смањенимнапуштањемшколовања; 18) повећањеефикасностиобразовања и васпитања и унапређивањеобразовногнивоастановништваРепубликеСрбијекаодржавезаснованеназнању.     ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  Циљ учења географије је да ученик појмовно и структурно овлада природно-географским, демографским, насеобинским, политичко-географским, економско-географским, интеграционим и глобалним појавама и процесима у Србији и свету уз неговање вредности мултикултуралности и патриотизма.         



Уџбеници, приручници, наставни материјали:Географија, уџбеникзапетиразред, аутори: Винко Ковачевић, Сања Топаловић и школскиатлас, глобус, зиднекарте, енциклопедије и интернет...  РЕДНИ БРОЈ  ОБЛАСТ/ТЕМА Број часова Начин и поступци остваривања програма   Међупредметне компетенције Исходи Стандарди (чијем ће се остваривању посветити посебна пажња у датом разреду) обрада остали облици свега Начин провере остварености стандарда 1. ЧОВЕК И ГЕОГРАФИЈА 1 1 2 Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практичн Иницијално тестирање Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  -Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Одговоранодноспремаоколини -Решавањепроблема   - повежепостојећазнања о природи и друштвусагеографијомкаонауком; - повежегеографсказнања о светусаисторијскимразвојемљудскогдруштва и научно-техничкимпрогресом; - напримеримапокажезначајучењагеографијезасвакодневниживотчовека; - разликујеодговорнооднеодговорногпонашањачовекапремаприроднимресурсима и опстанкуживотанапланетиЗемљи ГЕ 1.2.3. именујеЗемљинесфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и  препознајењиховеосновнеодлике 



о, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи са питањима, ППТ; и др.  2. ВАСИОНА 3 1 4 Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова  Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка -Решавањепроблема    −разликујепојмовевасиона, галаксија, Млечнипут, Сунчевсистем, Земља; 
−објасни и прикажеструктуруСунчевогсистема и положајЗемље у њему; 
−разликујенебескатела и наводињиховекарактеристике; 
−одредиположајМесеца у односунаЗемљу и именујемесечевемене; ГЕ 1.2.1. именујенебескатела у Сунчевомсистему и наводињиховраспоред ГЕ 2.2.1. описујенебескатела и њиховакретања 



Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи са питањима, ППТ; и др.  3. ПЛАНЕТА ЗЕМЉА 19 11 30          3.1. ОбликЗемље и структурањенеповршине (1) (1) (2) Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација,  Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевал  -Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална  - помоћуглобусаопишеобликЗемље и наведедоказе о њеномоблику; 
−помоћукартеопишераспоредкопна и воденаЗемљи и наведеназивеконтинената и океана; 
−примеримаобјасниделовањеЗемљинетеженагеографскиомотач; ГЕ 1.2.2. описујеобликЗемље и препознајепојаве и процесевезанезањенакретања 



шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи  уација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  3. Земљинакретањ (2) (2) (4) Комбиновање  Формати Компетенцијазаучење −разликује и објасниЗемљинакретања и њиховепоследице;  ГЕ 1.2.2. описујеобликЗемље и 



2. а различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  вно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова   -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка    −повежесмерротацијесасменомдана и ноћи; 
−повеженагнутостземљинеосесаразличитомосветљеношћуповршинеЗемље; 
−повежереволуцијуЗемљесасменомгодишљихдобанасеверној и јужнојполулопти и појавомтоплотнихпојасева; препознајепојаве и процесевезанезањенакретања ГЕ 2.2.1. описујенебескатела и њиховакретања ГЕ 3.2.1. препознаједимензијеЗемље и објашњавапоследицеЗемљиногоблика и њенихкретања   



КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи 3.3. Унутрашњаграђа и рељефЗемље (6) (3) (9) Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и  Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка -Одговоранодноспремаоколини -Решавањепроблема   −разликуједеловањеунутрашњихсила (силаЗемљинетеже, унутрашњатоплотаЗемље); 
−разликујеосновнеомотачеунутрашњеграђеЗемље; 
−наведеспољашњесиле (ветар, вода) Земље; 
−помоћукарте и цртежаопишеначине и последицекретањалитосфернихплоча (вулканизам, земљотреси, набирање и раседање); 
−разликујехипоцентар и епицентар и наведетруснезоне у свету и у Србији; 
−наведепоступкекојећепредузетизавремеземљотреса ; 
−опишепроцесвулканскеерупције и њенепоследице; 
−помоћуфотографијаилиузоркастенаразликујеосновневрстестена, описујењиховнастанак и наводипримерезањиховокоришћење; 
−помоћукарте, цртежа и мултимедијаобјашњаванастанакпланина и низија и разликујенадморску и релативнувисину; 
−разликујеерозивне и акумулативнепроцесе; 
−наведепримеределовањачовеканапромене у рељефу (бране, насипи, копови); ГЕ 1.2.3. именујеЗемљинесфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и  препознајењиховеосновнеодлике ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве,процесе и односекојисупредстављенимоделом,сликом, графиком,табелом и схемом ГЕ 2.2.2. разликује и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односе у Земљинимсферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 



самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи 3.4. ВаздушниомотачЗемље (4) (2) (6) Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  -Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка -Одговоранодноспремаоколини -Решавањепроблема -Одговоранодноспремаздрављу -Одговорноучешће у демократскомдруштву -Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву −опишеструктуруатмосфере; 
−наведевременскепроменекојеседешавају у тропосфери (ветрови, падавине, облаци, загревањеваздуха...); 
−разликујепојамвременаодпојмаклима; 
−наведеклиматскеелементе и чиниоце и основнетиповеклиме; 
−графичкипредстави и читаклиматскеелементе (климадијаграм) користећи ИКТ; 
−користидневнеметеоролошкеизвештајеизмедија и планирасвојеактивности у складусањима; 
−наводипримереутицајачовеканазагађењеатмосфере и предвиђапоследицетаквогпонашања; 
−наводипримере о утицајуатмосферскихнепогоданачовека (екстремнетемпературе и падавине, град, гром, олуја); ГЕ 1.2.3. именујеЗемљинесфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и  препознајењиховеосновнеодлике ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односекојисупредстављенимоделом,сликом, графиком,табелом и схемом ГЕ 2.1.4. приказујепонуђенегеографскеподатке: нанемојкарти, картографскимизражајнимсредствима (бојама,линијама, простимгеометријскимзнацима,симболичкимзнацима...), графиком,табелом и схемом ГЕ 2.2.2. разликује и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односе у Земљинимсферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ 3.2.2. објашњавафизичко – географскезаконитости  у географскомомотачу(климатску и биогеографскузоналност) и наводимерезањеговузаштиту,обнову и унапређивање 



и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи 3.5. ВоденаЗемљи (4) (2) (6) Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различитим дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  -Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка -Одговоранодноспремаоколини -Решавањепроблема -Одговоранодноспремаздрављу -Одговорноучешће у демократскомдруштву -Предузимљивост и оријентацијакапредузетништву −уочава и разликујенагеографскојкартиокеане, већамора, заливе и мореузе; −наведе и опишесвојстваморскеводе; 
−помоћукартеправиразликуизмеђуречнемреже и речногслива; 
−наведе и опишеелементереке (извор, ушће, различитипадовинаречномтоку); 
−разликујетиповејезерскихбасенапреманачинупостанка; 
−наведеузрокенастанкапоплава и бујица и објаснипоследицењиховогдејства; 
−наведепоступкекојећепредузетизавремепоплаве и наконње; 
−наведепримереутицајачовеканазагађивањевода и предвиђапоследицетаквогпонашања; ГЕ 1.2.3. именујеЗемљинесфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и  препознајењиховеосновнеодлике ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односекојисупредстављенимоделом,сликом, графиком,табелом и схемом ГЕ 2.2.2. разликује и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односе у Земљинимсферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) 



главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи 3.6. Биљни и животињскисветнаЗемљи (2) (1) (3) Комбиновање различитих врста дидактичког материјала: илустрација, шема, графикона, ППТ, по могућству виртуелне посете различит Формативно, свакодневно  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  -Компетенцијазаучење -Сарадња -Комуникација -Радсаподацима и информацијама -Дигитална -Естетичка -Одговоранодноспремаоколини -Решавањепроблема -Одговоранодноспремаздрављу -Одговорноучешће у демократскомдруштву -Предузимљивост и −помоћукартеповежеклиматскеусловесараспрострањеношћуживогсветанаЗемљи; 
−помоћукартенаведеприроднезоне и карактеристичанживисвет у њима; 
−опишеутицајчовеканаизумирањеодређенихбиљних и животињскихврста; 
−наведепримерезазаштитуживогсветанаЗемљи ГЕ 1.2.3. именујеЗемљинесфере (литосферу, атмосферу, хидросферу, биосферу) и  препознајењиховеосновнеодлике ГЕ 2.1.3. препознаје и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односекојисупредстављенимоделом,сликом, графиком,табелом и схемом ГЕ 2.2.2. разликује и објашњавагеографскечињенице – објекте,појаве, процесе и односе у Земљинимсферама (литосфери, атмосфери, хидросфери, биосфери) ГЕ 3.2.2. објашњавафизичко – 



Пројектни задатак реализоваће се у области/теми Хидросфера.  Неки од препоручених начина прилагођавања програма наставе и учења ученицима којима је потребна додатна образовна подршка: - просторно, садржајно и методичко прилагођавање наставног програма (нпр. размештај седења, избор градива за учење и вежбање, прилагођавање задатака, начина и врста оцењивања, домаћих...) - што већа индивидуализација наставе, а посебно са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка и надареним ученицима - размена искустава и сарадња са члановима Већа и стручним сарадницима у школи... - коришћење вршњачке подршке и помоћи у савладавању програмских садржаја - и све друго што ће се применити у складу са конкретним случајем    им дестинацијама, коришћење љр кодова Увођење ученика у главне појмове географије као науке,.прво теоријски, а потом и практично, применом на примерима, а потом и самостално давање примера од стране ученика Коришћење  КЛЕТовог  е -уџбеника: тестови, видео записи оријентацијакапредузетништву географскезаконитости  у географскомомотачу(климатску и биогеографскузоналност) и наводимерезањеговузаштиту,обнову и унапређивање 



ПЛАН ЕВАЛУАЦИЈЕ Упутство за формативно и сумативно оцењивање ученика Правилник о оцењивањуученика у основномобразовању и васпитању: 34/2019-177 Шта пратимо Критеријуми оцењивања  Поступак   Инструменти оцењивања Време Степен остварености циљева и прописаних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања програма предмета;  процењују се: вештине изражавања и саопштавања; разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура; рад са подацима и рад на различитим врстама текстова; уметничко изражавање; вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака.  Оценуодличан (5) добијаучениккоји: − у потпуностипоказујеспособносттрансформацијезнања и примене у новимситуацијама; − лаколoгичкипoвeзуjeчињeницe и пojмoвe; − самосталноизводизакључкекојисезаснивајунаподацима; − решавапроблеменанивоустваралачкогмишљења и у потпуностикритичкирaсуђуje; .  - Формативно оцењивање: Свакодневно бележење активности ученика на часу у свеску евиденције наставника  Број јављања: За јављање + За јављање више пута ++ За давање комплетног, потпуног одговора на тежа питања +5 Ко не зна одговор - Свакодневно бележење током године    -Комисија ученика и наставница    Учесталост јављања на часу по месецима  Пресек стања на полугодишту (сваких 16 часова)  - Усмено одговарање     Свеобухватност одговора Хронолошка и појмовна прецизност Сналажење на карти Хоризонтално и вертикално повезивање градива Самосталност у одговарању  По потреби,  бар једном у полугодишту Оценуврлодобар (4) добијаучениккоји: − у великојмерипоказујеспособностприменезнања и лoгичкипoвeзуjeчињeницe и пojмoвe; − самосталноизводизакључкекојисезаснивајунаподацима; − решавапојединепроблеменанивоустваралачкогмишљења и у знатнојмерикритичкирaсуђуje;  -Редовност доношења домаћег -Ученици воде евиденцију За три недоношења домаћег -1 у свеску, а након опомене и у дневник За редовно доношење домаћег задатка-5  Свакодневно током године, праћење/ пресек стања за тромесечје  Оценудобар (3) добијаучениккоји: − у довољнојмерипоказујеспособноступотребеинформација у новимситуацијама; − у знатнојмерилoгичкипoвeзуjeчињeницe и пojмoвe; − већимделомсамосталноизводизакључкекојисезаснивајунаподацима и делимичносамосталнорешавапојединепроблеме; − у довољнојмерикритичкирaсуђуje;  Квиз на кахуу, или други он-лајн квиз Првопласирани +5 Другопласирани ++ Трећепласирани + По једном у полугодишту  Прегледање свески Уредност Све забележено са часова  На крају наставне године    - Писане провере Ученици дају самопроцену оцене    Бодовање:  40-54%-2 55-69%-3 70-84%-4 85-100%-5 Након сваке теме (4 провере које се раде цео час - по две у полугодишту и бар две провере до 15 минута-једна у првом и једна Оценудовољан (2) добијаучениккоји: − знањакојајеоствариосунанивоурепродукције, узминималнупримену; − у мањојмерилoгичкипoвeзуjeчињeницe и пojмoвe и искључивоузподршкунаставникаизводизакључкекојисезаснивајунаподацима; − понекадјесамосталан у решавањупроблема и у недовољнојмерикритичкирaсуђуje;  



 у другом полугодишту) - Групни рад (посматрање наставника, излагање група,  процена осталих ученика)  Сарадња у групи (сви чланови су укључени, сви имају задато забележено у свескама...) Степен знања свих чланова групе Квалитативно и квантитативно процењивање резултата рада, продуката група (пано, табела...) По потреби Недовољан (1) добијаучениккоји: − знањакојајеостварионисунинанивоупрепознавања и непоказујеспособнострепродукције и примене; − неизводизакључкекојисезаснивајунаподацима; − критичкинерaсуђуje; .  - Рад у пару (посматрање наставника, излагање парова, процена осталих ученика) Прва три пара која прва ураде задатак добијају +5 Сви парови који ураде задатак добијају + Парови који не раде задато на часу добијају -  По потреби -Сналажење на карти За показаних 5 појмова за један минут - оцена 5 За 4 -4 3-3 2-2 1-1 На крају школске године Ангажовањеученика у настави одговоран однос према раду, постављеним задацима, и исказано интересовање и мотивацију за учење и напредовање. активно учествовање у настави, сарадњу са другима  − показујеизузетнусамосталностузизузетновисокстепенактивности и ангажовања.(5)   Вођење евиденције од стране наставника о:  -Јављању на часовима (учесталост и активност по месецима) -Успешности у групном раду, раду у пару (ангажовање, продукти) -Учешћу на такмичењима  -Посета културно-историјским институцијама и догађајима -Несебичном пружању помоћи другим ученицима -Израда паноа, ППТ, различитих врста излагања  -Све што је рађено на часу налази се у свескама и уредно је написано   -Учесталост јављања и активност по месецима  -Учествује и  израђује самостално или у сарадњи са другима продукте рада   -Број и квалитет  добровољног учешћа у разним наставним и ваннаставним активностима (такмичења, израда паноа, кратко предавање, вођење квиза, израда асоцијација...)  -Спреман је да помогне другима  -Иницијатива и квалитет продукта -Пресек стања по тромесечјима − показујевеликусамосталност и високстепенактивности и ангажовања.(4)  − показуједелимичнистепенактивности и ангажовања (3)  − показујемањистепенактивности и ангажовања.( (2)   − непоказујеинтересовањезаучешће у активностиманитиангажовање (1)  



  


