КОНКУРС 2017/18. ГОДИНА

ПРИМЕРИ УСПЕШНИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У
ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА И ВАСПИТНИХ
АКТИВНОСТИ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА У СРБИЈИ
-КОНКУРС ЗАВОДА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА -

НАЗИВ АКТИВНОСТИ:

"ОД АЗБУКЕ ДО ЗВАЊА"
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ОШ " Херој Света Младеновић"
Врста установе:
Основна школа
Место установе:
Сараорци
Школска управа:Пожаревац
Сајт школе:
https://sites.google.com/site/ossaraorci
Контакт особа:Владанка Милошевић
Телефон школе:026/ 781 082
Назив установе:

АКТИВНОСТ
Свет рада
Трајање активности
Једнократно
Ученици обухваћени активношћу Ученици више одељења истог разреда
Носилац активности
1-2 наставника/стр. сарадника
Област активности

Спољњи
сарадници

Циљ
Активности

Родитељи
Институције образовања
Институције културе
Здравствене институције
Невладине организације
Општина/град
Фирме/предузећа
Нешто друго:
Подстицање интелектуалног развоја (стваралачко и критичко мишљење, целоживотно учење и сл..)
Подстицање моралног развоја (вредности, хуманитарне активности, солидарност, толеранција и сл.)
Подстицање емоционалног развоја
Подстицање социјалног развоја (сарадња, ненасилно понашање и сл.)
Подстицање одговорног односа према здрављу и физичкој активности
Подстицање одговорног односа према животној средини и одрживом развоју
Развој социјалних вештина (комуникација, доношење одлука и сл.)
Поштовање дечјих и људских права, равноправности...
Развој свести о значају одрживог развоја, очувања животне средине, еколошке етике и заштите
животиња
Подршка личном и националном идентитету
Поштовање и неговање традиције и културе српског народа и националних мањина
Подршка интеркултуралности и мултикултуралности
Упознавање са могућностима наставка школовања, са светом рада и предузетништвом
Нешто друго:

Страна1од2
*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

Активност је у
форми

Уметничка манифестација (представа, филм, емисија, концерт, изложба...)
Излет, екскурзија, посета...
Такмичење, квизови...
Фестивал
Хуманитарна акција
Клуб
Секција
Радионица
Трибина
Сајам, вашар, продајна изложба
Спортска манифестација
Истраживање
Практична активност (сађење биљака, фарбање ограде...)
Нешто друго:

ОПИС АКТИВНОСТИ
Опис активности

Ученици се представљају тако што кажу своје име и неку реч која почиње словом њиховог имена, реч
коју се прво сете . Нпр. Марша –М – марама, маказе...исто је и са ученицима осмог разреда. Потребно
време око 10 мин.
након тога следи подела на групе:5 група
( прваци и осмаци извлаче слова из две коверте и деле се на групе)
I група су слова ( А, Ф, К )
II група су слова ( В, Г, П )
III група су слова ( Л, О, Е )
IV група су слова ( С, М, З )
V група су слова ( Т, Ш, Р )
Централна активност:
- Ученици првог разеда боје бојанке са обележјима неког занимања групе којој припадају, док ученици
осмог разреда на папирима треба да излистају што више занимања која почињу на задата слова.
Време 15 минута
Извештавање рада по групама 2 минута за сваку групу
укупно 10 минута.
- Ученици првог разреда уз помоћ ученика осмог разреда састављају реченице која се односе на неко
занимање, ученици осмог разреда помажу да сатаве реченицу.
Следи читање састављених речи и реченица уз помоћ ученика осмог разреа. -10 минута.
Завршна активност:
Ученици првог разреда добијају по једно слово азбуке које треба да сликом прикашу и поклоне
старијим другарима, док ученици осмог разреда добијају слова али ће они написати по једну реч која
асоцира на другарство, рад у тиму, уважавање других итд... Размена слова међу ученицима.Време 5
минута
Начин праћења активности

Фотографије, пано са радовима ученика
Евалуација –ученици су требли да подигну онолико прста колико им се допала радионица
Показатељи ефекта активности

Ученици ће научено применити у пракси и свом понашању
Остале напомене

Активност којом се подстиче вршњачко учење, професионално информисање ученика нижих и виших
разреда
Линкови ка приказима активности (садржаји на сајту школе, YouTubeканали и сл.)

https://www.youtube.com/watch?v=KT_I_10_GLw
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*Одговорност за тачност и исправност садржаја и информација наведених у овом обрасцу, као и за садржаје спољашњих линкова, сноси
искључиво школа која је попунила образац.

