
  

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ (нижи разреди) 

2017/2018.  школска година 

 

ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА:   30      

НАСТАВНИЦИ:  професори разредне наставе Ненад Матић , Миланка Аврамовски, Ксенија Лековић 

 

Циљ:  

Развијање еколошке културе ученика у најранијем узрасту кроз васпитавање за одговорно понашање и 

активно учешће у очувању природне равнотеже како своје непосредне околине тако и читаве планете. 

 

Задаци: 

- Проширивање стечених знања из области екологије. 

- Примена стечених знања у свакодневном окружењу (шуми, ливади, парку, и свим осталим 

стаништима) 

- Подстицање одговорног понашања према биљкама и животињама из окружења. 

- Схватање значаја рационалне потрошње необновљивих извора енергије. 

- Схватање значаја употребе обновљивих извора енергије за очување еколошке равнотеже. 

- Увиђање загађености ваздуха, воде и земљишта и проучавање могућности за смањење и спречавање 

загађења. 

- Обележавање еколошких датума. 

- Уређивање школског простора. 

 

Наставне теме:  

1) Загађење ваздуха 

2) Правилна (здрава) исхрана 

3) Заштита воде од загађења 

4) Значај штедње 

5) Рециклажа 

 

Литература 

Енциклопедије, часописи, снимци документарних емисија,... 

 

 

Оквирни распоред садржаја и активности кроз које се реализују 

 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

септембар 

- распоред рада, формирање групе, упознавање 

са циљевима и задацима 

- обележавање светског даназаштите озонског 

омотача 

- израда паноа на тему спречавање загађења 

ваздуха 

 

 

октобар 

- обележавање дана здраве хране и дан заштите 

животиња (израда паноа и јеловника) 

- прављење кућица за птице – обележавање 

викенда храњења птица 

 

новембар 

- обележавање дана чистог ваздуха 

- ефекат стаклене баште 

- какав ваздух желимо да удишемо (израда 

беџева и подела остих на великом одмору) 



 

децембар 

- обележавање дана планина 

- значај земљишта за живи свет 

- спречавање загађења земљишта 

 

јануар/фебруар 

- обновљиви и необновљиви извори енергије 

- ЕКО контрола – ученици праве анкету и 

спроводе је у школи (тема: рационална 

потрошња и штедња) 

 

март 

- вода извор живота 

- обележавање светског дана заштите вода 

- израда паноа „Чувати као кап воде на длану“ 

- израда паноа „Шуме – плућа планете Земље“ 

 

април 

- Дан здравља – гостујући предавач 

- обележавање дана планете Земље  

- писање порука на ЕКО зиду 

 

мај/јун 

- рециклажа 

- сређивање школског дворишта и парка поред 

школе 

- национални паркови Србије (предавање) 

- утисци о раду секције – поруке за ЕКО зид 

- квиз – научили смо на еколошкој секцији  

 

Иновација и унапређење:  
Пројектна настава, тимски рад, израда паноа, амбијентална настава, гостујући предавачи, употреба 

мултимедијских наставних средства, истраживачки радови, вршњачка едукација,.... 


