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ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ШКОЛЕ  У  ПРИРОДИ 

ЗА  УЧЕНИКЕ ЧЕТВРОГ РАЗРЕДА 

 

 

Школа у природи је посебан вид цјелодневно организованог васпитно- 

образовног рада школе који се остварује у природној средини, ван мјеста 

становања ученика. 

У оквиру овог вида педагошке дјелатности, поред наставе, оствариваће се и 

остали видови ваннаставног рада ученика као што су разноврсне активности у 

слободном времену, самосталан рад ученика, физичко-рекреативне и спортске 

активности, друштвено-корисне и културно-забавне активности. 

Цјелокупна организација и реализација програмских садржаја засниваће се на 

непосредном посматрању, уочавању, доживљавању и практичним активностима 

које подстичу самосталност и стваралаштво ученика. У реализацији ове наставе 

максимално ће се користити активне методе и облици рада. 

 

 

 

Распоред дневних активности 

 

- устајање, јутарња хигијена, спремање кревета                07.00-07.30 

- јутарња вјежбања                                                                  07.30-08.00 

- доручак                                                                              08.00-08.30 

- наставне активности                                                             08.30-12.30 

- припрема за ручак                                                                  12.30-12.45 

- ручак                                                                                        12.45-13.30 

- одмор и самосталне активности                                           13.30-15.00 

по избору ученика 

- физичко-рекреативне и спортске активности ,                   15.00-18.00 

те друштвено-корисне активности 

- припрема за вечеру                                                                 18.00-18.15 

- вечера                                                                                       18.15-19.30 

- активности културно-забавног карактера                             19.30-21.30 

- припрема за спавање                                                        21.30-22.00 

- спавање                                                                               од  22.00 

 

 

 

 



ОПЕРАТИВНИ  ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ 

- НАСТАВНЕ  И  АКТИВНОСТИ  СЛОБОДНОГ  ВРЕМЕНА – 

 

 

1. дан 

07.00-14.00           Путовање са путним паузама и упознавање ученика са       

 мјестима кроз која се путује          

 

14.00-15.30          Долазак на Јахорину и смјештај у хотел     

 

16.00-18.30            Час ОЗ: -Упознавање са објектом, просторијама и кућним  

                                             редом  

                                      -Упознавање ближе околине, куповина  

                                        разгледница, телефонирање 

                         Слободно вријеме- припрема за вечерње представљање 

 

18.30-19.30          Вечера  

 

19.30-21.30          Културно- забавни програм:  

                             - вече упознавања (представљање ОЗ) 

                             - упознавање са аниматором и активностима  

                               за наредне дане 

 

21.30                    Одлазак на спавање 

__________________________________________________________________ 

2. дан 

08.30-12.30          Садржај наставних активности 

1. Средства комуникације: индивидуална и средства  

масовне комуникације (писмо, разгледнице, телефон,   

                                   штампа, ТВ) 

 

2. Карактеристике краја у којем бораве ученици: 

                             - географски положај (у поређењу са Б. Луком) 

                             - рељеф и климатске карактеристике 

                             - друштвено- географске карактеристике (становништво,  

                               насеља, привредни и културни центри)   

 

                    3. Здравље и исхрана; Хигијена и здравље 

 

                    4. Шетња до Видиковца и упознавање Јахорине   



13.30-16.30          Одмор и самосталне активности ученика (писање  

                              разгледница, вођење дневника, слушање музике) 

 

                              Радионица: Осјећања и расположења 

 

17.00-18.00          Спортско- рекреативне активности  

(штафетне игре, игре лоптом, фудбал) 

 

19.30-21.30          Културно- забавне активности (покажи шта знаш) 

__________________________________________________________________ 

3. дан 

08.30-12.30      1.Животне заједнице: Шума. листопадно и  четинарско  дрвеће, 

                           друге биљке и животиње овог краја 

 

                          2. Писање слободних састава о природи и запаженим   

                               природним појавама 

 

                          3. Екологија- загађивачи околине, улога човјека у  

                              загађивању и заштити природе 

 

                        - шетња стрмим стазама 

 

13.30-16.30           Одмор и слободне активности ученика  

                               (друштвене игре, рјешавање ребуса, служање музике) 

 

                              - Еко радионица- Царство биљног свијета     

 

16.30-18.00           Спортске активности- такмичење у атлетици  

                               (трчање, скокови, бацање у даљ)   

 

19.30-21.30           Културно- забавне активности  

                               (вече имитација, игра и плес)  

__________________________________________________________________    

4. дан 

 

08.30-12.30         1. Привредне гране заступљене у крају и мјесту боравка;  

живот и рад људи у вези с њима 

 

- посјета некој установи у мјесту 



2. Геометријске фигуре и тијела, израчунавање  

површине изапремине (упоређивање дужи и  

                                  површи, израчунавање обима правоугаоника и квадрата) 

 

- шетња на Кадино врело 

 

13.30-15.00         Слободне активности ученика (припрема за такмичење у                     

рецитовању и драматизацији, ликовном изражавању 

                              – крошња, стабло) 

- Еко радионица- Царство животињског свијета 

 

16.30-18.00          Спортске активности- такмичење у одбојци и кошарци  

                              (дјевојчице) 

 

19.30-21.30          Културно- забавни програм (додјела награда за спортска  

                              такмичења, квиз такмичење- шта знамо о Јахорини) 

 

__________________________________________________________________ 

5. дан 

 

08.30-12.00          Слободне спортске активности на терену испред хотела 

 

12.00-13.00          Одмор, паковање ствари и спремање соба 

 

13.00-14.00          Ручак и повратак за Бања Луку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ  ВАСПИТНО- ОБРАЗОВНИХ  АКТИВНОСТИ 

ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

Васпитни рад са одјељењском заједницом 

- хигијена (дужности сваког појединца; прикладно одјевање; одржавање 

опште и личне хигијене); 

- припремање културно- забавног програма; 

- култура понашања- понашање за вријеме боравка у хотелу; 

- моји вршњаци и ја (заједничке игре; међусобне везе (акализа позитивних и 

негативних карактера); 

заједнички излети у природи; 

 

Српски језик 

- писање писама и разгледница; 

- причање и описивање доживљаја и догађаја са излета и шетњи; 

- писање слободних састава о природи и запаженим природним појавама; 

- читање текстова везаних за природу или догађаје из прошлости краја; 

- вођење дневника; 

- рјешавање загонетки, ребуса и укрштеница у вези са садржајем везаним за 

природу, живот и рад људи у њој; 

- писање прилога за школски лист- пјесама и других литерарних радова; 

- радионица- Осјећања и расположења 

 

Познавање природе и друштва 

- упознавање ближе околине мјеста у коме су ученици смјештени 

- рељеф и клима предјела, оријентација у простору, најближа мања и већа 

насеља 

- разговор о водама (потоци и ријеке које су ученици видјели у доласку на 

Јахорину 

- пољопривреда, воћарство, сточарство 

- здрављае и исхрана 

- екологија (заштита животне средине, сјеча шума и пошумљавање)  
  

 

 

 

 

 

 



Математика 

- мјерење и упоређивање дужи 

- геометријске фигуре и тијела 

- текстуални задаци  -сабирање, одузимање, множење и дијељење 

- проналажење круга и углова у природи – пањ круг, годови-кружница, угао 

на цјепаници, листу и др. 

- рјешавање задатака састављањем једначина и неједначина 

- занимљиви задаци 

Физичко васпитање 

- природни облици кретања: ходање и шетање; 

- технике ходања и трчања са задацима (правом и кривудавом стазом са 

препрекама); 

- трчање на 30 метара; 

- скок у даљ и скок увис; 

- игре за развијање спретности, координација, равнотежа снаге; 

- пењање на одређене висине; 

- организовање спортских такмичења (у ногомету, атлетици), плесне и 

ритмичке смотре, као и обавезну јутарњу гимнастику 

 

Ликовна култура 

- илустровање догађаја и доживљаја по избору ученика (крај логорске ватре, 

са посјете..., беремо цвијеће); 

- ликовно изражавање и доживљај (крошње, стабла, стијене, заласка сунца); 

- цртање, сликање, моделовање; композиције од цвијећа, лишћа, мозаик од 

каменчића; 

- изложба ученичких радова 

 

Музичка култура 

- слушање пригодне музике; 

- пјевање пјесама о природи и другарству; 

- слушање и препознавање научених пјесама; 

- музичка драматизација; 

- ко ће боље отпјевати, одсвирати; 

- запјевајмо, заиграјмо 

 

 


