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НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ ПОЧЕТНОГ СЛОВА  

Тип часа: Утврђивање 

ПРВИ РАЗРЕД                                                    ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Циљеви часа:                                                             Циљеви часа : 

Да ученици понове научена правила код                 Да ученици понове научена пра- 

писања великог слова;На почетку реченице,           вила  писања великог слова 

после тачке,код писања имена,презимена и            код властитих именица,једночла- 

надимака,у писању имена села,градова,плани-       них и вишечланих географских 

на и река.                                                                      појм.празника,књига и часописа. 

Наставне методе:Дијалошка,хеуристичка, активног учења  и текст метода 

Облик рада:фронтални,у пару у групи 

Наставна средства:укрштенице,панои,наставни листићи,модели животиња 

цртежи 

 

ПРВИ РАЗЕД                                                                      ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

1.КОРАК: Решавање сликовне укрштенице: 

Сви ученици добијају укрштеницу која уместо питања има слике различитих врста 

животиња.Радимо сви заједно . У позадини се чују дечије песме о животињама. 

* Док откривамо водоравно задатке укрштенице Нада показује животиње које се 

налазе на столу (играчке ,слике моделе). 

Када решимо укрштеницу открићемо шта се крије у означеном вертикалном 

пољу.То је и данашњи наш  задатак. 

Истицање циља часа :УПОТРЕБА ВЕЛИКОГ ПОЧЕТНОГ СЛОВА 

 

2.КОРАК: Разговор о употреби великог слова. 

3.КОРАК 

 

                   ПРВИ РАЗРЕД:                                               ТРЕЋИ РАЗРЕД : 

                                                                     

Рад на наставном листићу. 

Ученици добијају текст где треба 

правилно да употребе велико слово. 

 

На паноу се налазе колоне где су 

исписани геогравски појмови,имена људи 

,часописа и празника. 

*Нада носи кутију у којој се налазе сви 

појмови који су се измешали.Сваки 

ученик узима облачић чита шта се на 

њему налази и проналази му место на 

паноу. 



 

4.КОРАК: 

 

Извештавање ученика како су урадили 

наставни листић. 

*Нада показује на плакату на табли слова 

која зна.Она добија наставни листић на 

коме треба да обоји животиње. 

Ученике делим у групе. Свака група 

добија наставни листић на коме се налазе 

три задатка.Раде сви заједно . 

 

 

5.КОРАК: 

 

Подела у парове. Ученици добијају 

задатак да напишу што више имена која 

почињу на слово Н и А ,али тако да један 

пар пише женска имена  а други мушка. 

Извештавање група о решењу наставног 

листића. 

 

6.КОРАК: 

 

Провера успешности урађених задатака у 

паровима. 

Ученици активно слушају извештаје 

парова и додају своје примере ако их 

имају. 

 

7.КОРАК: 

 

Давање домаћег задатка  Давање домаћег задатка 

 

8.КОРАК 

 

Решавање укрштенице 

 

Решавање укрштенице 

 

 


