
Наставник Тамара Влаисављевић и Лидија Хаџић

Предмет, разред  
и  датум

Енглески језик, IV- 2

Наставна јединица Wild animals

Циљ часа Именовање дивљих животиња, њихово препознавање и описивање 

Образовни, 
васпитни и 

функционални 
задаци 

Wild animals  (lion, tiger, elephant, monkey, snake, pinguin, panda, parrot...) 
Развијање вештине слушања и разумевања као и развијање сарадничких 
односа и смисла за колективни рад 
Обнављање претходно стечених знања из предмета Природа и друштво и  
њихово повезивање са градивом из енглеског језика 

Тип часа  
и облици рада

обрада и понављање; фронтални, индивидуални, рад у групи, рад у пару 

Наставне методе  вербална, илустративно-демонстративна 

Наставна средства штампани  материјал, паметна табла 

Корелација Природа и друштво, Музичка култура

Стручна 
литература 

и  други  извори

Youtube : Animal Sounds for Kids - 34 amazing animals, Animals Pinkfong, 
https://www.eslgamesplus.com, https://en.islcollective.com, https://
www.firstpalette.com

https://en.islcollective.com


Ток часа: 
    
  При уласку у учионицу, поздрављамо се и ученици добијају слику животиње – тј. постају део 
групе којој ће припадати. Бирамо вође група и разред делимо у пет група.  
Наставник објашњава да ћемо данас причати о дивљим животињама.  
Ученицима пуштамо снимак на ком се чују животиње. 
Њихов задатак је да на енглеском напишу имена животиња коjе су чули.  
Овим желимо да проверимо да ли деца умеју да запишу познате животиње. 
 Кроз игрицу на паметној табли понављамо дивље животиње. У питању је игра меморије у којој 
ученици треба да пронађу парове - назив и слику животиње.  
Након пронађеног пара  постављамо једноставна питања у вези са животињама из игрице - 
описујемо животиње; причамо о боји, висини, дебљини, стаништима – на овај начин постижемо 
корелацију између знања стеченог у оквиру предмета Прирде и друштва, на дату тему. 
  На штампаном материјалу, који је подељен по групама, ученици прво треба да испод слика 
напишу називе животиња, а да их потом повежу са одређеним описом. Представници група 
читају текстове, а остали погађају животињу. Свака група има два описа и  уколико је тачан 
одговор, добијају поен. Проглашавамо победника. 
На овај начин увежбавамо циљани вокабулар и понављамо стечено знање о животињама из 
предмета Природа и друштво. 
 Слушамо песмицу о животињама. Ученици у пару допуњују текст који добијају у папирној 
форми. 
 Играмо квиз. Свака група добиће по пет питања. Сваки тачан одоговор доноси 1 поен. 
 Уколико преостане времена понављамо усвојени вокабулар путем игрице на паметној табли. Да 
би дошли до циља, ученици треба да заобиђу разне препреке и да тачно одговоре на сва питања. 
Они који не желе да се играју могу да праве маске животиња.   
За домаћи задатак ученици треба да доврше своје маске о животињама и да на следећем часу 
имитирају ту животињу и да дају кратак, усмени опис о животињи. ( нпр. I’m a lion. Roar! I’m fast 
and I eat meat!) 
На крају часа, ученици добијају смајлија без уста којем доцртавају срећан, равнодушан или 
тужан осмех, дајући нам повратну информацију о њиховом доживљају часа. 

Запажања о одржаном часу: 


