
Назив рада: Правила понашања у саобраћају 

 

Разред: 1. 

 

                                                               Опис рада 

 

 

Часови су осмишљени тако да је наставни садржај свих предмета посвећен упознавању 

правила понашања у саобраћају и примењивање тих правила у реалним ситуацијама  кроз 

упознавање са експертом-саобраћајцем , излазак на саобраћајницу, гледање филма 

„Пажљивко“ на Јутјуб каналу, играње дидактичке игре „Саобраћај“ из „Дидактичке кутије“ 

ИК „Логос“ , ППТ „Од куће до школе“ ИК „Логос“ , рад на садржају из уџбеника, играње 

интерактивне забаве „Саобраћајко“ у дигиталној учионици и „Игра меморије“. Ученици  су 

учествовали у свим деловима часа.Циљ осмишљених активности је да ученици наставни 

садржај о правилима понашања  усвоје што потпуније,пролазећи различите задатке који их 

упућују на самостално учење,испољавање креативности,а уједно и практичну примену 

стечених знања,интеграцијом наставних садржаја више наставних предмета.У раду је 

коришћена Power Point презентација Министарства унутрашњих послова „Безбедност деце у 

саобраћају“, коришћен је рачунар и пројектор за припремљену презентацију , уџбеник , 

интернет ,дидактичка игра, видео игрица и мобилни телефон на часу.Овакав начин рада,поред 

уџбеника и радне свеске,  захтева употребу рачунара и коришћење интернета за гледање 

цртаног филма и играње игрице како би се деца упознала што боље са правилима у саобраћају 

повећава самосталност у раду и истраживачки рад,али и креативност у представљању картица 

за игру меморије. 

 

                                                   Опис наставних активности 

 

Наставни предмети: Физичко и здравствено васпитање, Свет око нас (2 часа) и Ликовна 

култура. 

 

Наставна јединица: Различити облици кретања, Од куће до школе, Цело-део, велико-мало. 

 

Тип часа: Обрада/утврђивање 

 

Наставне методе: Демонстративна,илустративна,метода разговора,текстуална,писаних 

радова,практичног рада, интерактивна. 

 

Наставни облици: Фронтални , индивидуални,групни, у пару. 

 

Наставна средства: *Рачунар ,пројектор и табла, 

*ППТ „Безбедност деце у саобраћају“ 

* ППТ „Од куће до школе“, 

* Црвени и зелени картони, 

*Дидактичка игра „Саобраћај“ , 

*Интерактивна забава за учење саобраћајних правила „Саобраћајко“ , 

*Лист из блока за картице,бојице, 

*Мобилни телефон. 

 

Наставни објекат: Учионица, улица, саобраћајница, дигитална учионица. 

 

Циљеви часова:  Упознавање саобраћајних правила и уочавање опасности у 

саобраћају на путу од  куће до школе 

 Изграђивање способности да се у саобраћају понашамо поштујући 

правила и исправно процењујемо степен ризичности саобраћајне 

ситуације 

 Оспособљавање за примену правила понашања и сигурно кретање 



улицом и прелажење преко ње, освешћивање потребе за 

одговорним понашањем у саобраћају и подстицање одговорног 

понашања у саобраћају 

Исходи: Ученик би требало да: 

 примењује правила безбедног понашања на путу од куће до школе 

приликом кретања улицом са тротоаром и без њега и правила 

безбедног преласка улице;  

 сарађује са вршњацима у заједничким активностима; 

 комбинује и користи усвојене моторичке вештине у свакодневном 

животу; 

 учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; 

 усмено описује ствари из непосредне околине; 

 пажљиво и културно слуша саговорнике; 

 слободно износи мишљење,образлаже идеје,даје предлоге и 

прихвата да други могу иматиразличито мишљење; 

 сарађује са другима  и прави саобраћајне знаке, користи материјал 

и прибор у складу са инструкцијама; 

 повезује резултате учења и рада са уложеним трудом; 

 поштује правила игре; 

 сарађује са другима и преузима различите улоге у пару/групи; 

 правилно користи миш; 

 правилно седи при раду за рачунаром; 

 правилно хода кратким корацима 

Међупредметне 

компетенције: 

Дигитална компетенција,комуникација,сарадња,решавање 

проблема,компетенција за учење, одговорно учешће у 

демократском друштву. 

Активности 

ученика: 

-активно учешће у раду; 

-практична примена стечених знања; 

запажа, упоређује, примењује, решава проблем, организује, 

повезује знања с другим областима, ослања се на претходно 

искуство. 

Активности 

наставника:  

Организује,охрабрује,помаже,усмерава, прати, интервенише и 

подстиче ученике. 

Међупредметно 

повезивање: 

Српски језик, Математика, Музичка култура, Час одељенског 

старешине. 

                                                      Услови за реализацију часова 

 

Час је реализован у учионици која има рачунар ,пројектор и таблу  и на отвореном простору. 

Одељење има 27 ученика,уједначен број дечака и девојчица. У непосредној близини школе 

налази се саобраћајница са раскрсницом. Школа има и дигиталну учионицу која може да 

прими оволики број ученика. 

                                                                    Ток часа: 

 



1.корак:  

На часу је гост саобраћајац. Деца га препознају. Он им се представља. Најављује циљ посете. 

У току предавања поставља им питања на која ученици одговарају. Они њему такође 

постављају питања на која им саобраћајац одговара. На крају часа се захваљују на дружењу и 

посети.  

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Saobraćajac u I 3 – Tanja M. 

 

https://youtu.be/99heakOBrGU 

 

 2.корак: 

Излазак на саобраћајницу у непосредној близини школе. Практично увежбавање правилног 

прелажења преко улице на пешачком прелазу, кретање у колони, ивичњак, раскрсница и др. 

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Šetnja do raskrsnice u I 3 – Tanja M. 

 

https://youtu.be/efLeFxeg_Kw 

 

  

3.корак: 

Повратак у учионицу, заједничко гледање прве и друге епизоде цртаног филма „Пажљивко“ 

који је направила Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије из 2012.године. 

Краћи разговор о одгледаном филму : Шта су научили из овог филма? Да ли је приказано 

нешто што нису знали? 

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Pažljivko u I 3 – Tanja M. 

 

https://youtu.be/HNJxOgeTQPw 

 

Линкови за цртане филмове: 

https://youtu.be/J42KR2vBZ9Y 

https://youtu.be/EnBEf0sYDjc 

  

 

4.корак: 

Пажња ученика је усмерена на уџбеник стр.18. Краћи разговор о појмовима : раскрсница, 

тротоар, коловоз, пешечки прелаз-зебра. Разговор о семафору, бојама на семафору и разлици 

између семафора за пешаке и возаче . Важно правило је да не може истовремено да буде на 

раскрсници сви учесницима у саобраћају зелено ни црвено. Такође је важно и да поштују 

саобраћајца када је он на раскрсници са семафором. 

 

5.корак: 

Ради провере и примене усвојеног знања, организована је  игра „ Црвени и зелени картони“. 

Читати ученицима тврдње. На мој ученици (сви у исто време) подижу зелени картон, ако се 

слажу са тврдњом, или подижу црвени картон, уколико мисле да је тврдња нетачана. 

 

ЦРВЕНИ И ЗЕЛЕНИ КАРТОНИ 

 
1. Када истрчавамо на улицу, прети нам опасност.  Т 

2. Обележено место на коловозу на коме прелазимо улицу зовемо пешачки прелаз. Т 

3. Црвено светло упаљено на семафору за пешаке значи да можемо прећи улицу.  Н 

4. Коловоз је део улице по коме се крећу пешаци.  Н 

5. На путу без тротоара пешаци се крећу левом страном пута.  Т 

https://youtu.be/99heakOBrGU
https://youtu.be/efLeFxeg_Kw
https://youtu.be/HNJxOgeTQPw
https://youtu.be/J42KR2vBZ9Y
https://youtu.be/EnBEf0sYDjc


 

 

6.корак: 

Рад у групама са моделима  

Ученици се деле у 3 групе и свака група добија шему раскрснице и додатне материјале – 

аутиће, пешаке, семафоре и саобраћајне знакове (из Дидактичке кутије). 

Ученици у групама на шему раскрснице постављају претходно припремљена саобраћајна 

средства и учеснике у саобраћају. Постављају и приказују одређене саобраћајне ситуације на 

основу наученог примењујући стечено знање. Проверавам и коментаришемо и констатујемо 

најбоље решење.  

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Didaktička igra u I 3 – Tanja M. 

https://youtu.be/q7S4Nm3VmcE 

 

7.корак: 

Одлазимо у дигиталну учионицу због играња игрице-интерактиве забаве „Саобраћајко“ чији је 

издавач  „Дунав осигурање“ у сарадњи са Министарством унутрашњих послова  и 

Министарством просвете. Разговор о правилном седењуГрупа ученика је играла игрицу , један 

по један,остали су гледали пројекцију игрице на зиду и учествовали су у наредном кораку 

„Игра меморије“. На неком од наредних часова замениће улоге. 

Диск садржи објашњења понашања у саобраћају и занимљиву игрицу из делова прилагођена 

узрасту деце. На крају часа износе утиске о игрици и наученом. 

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Igrica u digitalnoj učionici u I 3 – Tanja M. 

 

https://youtu.be/FVYflDkLUV4 

 

 

8.корак: 

Последња активност је цртање саобраћајних знакова на папирима из блока , малих димензија 

јер ће користити за „Игру меморије“. Ученици раде у пару. Сваки пар црта исти знак.Укупно 

је 13 парова. Један ученик сам црта две картице. Када сви заврше, поређамо наопако картице и 

ученици који нису играли игрицу у дигиталној учионици играју ову игру 

Прилог са овог дела реализације часа  можете погледати на мом јутјуб каналу: 

 

Igra memorije uz Pažljivka u I 3 – Tanja M. 

 

https://youtu.be/c4t12Zp0I5M 

 

 

9.корак: 

Домаћи задатак 

Радна свеска, стр. 9. 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/q7S4Nm3VmcE
https://youtu.be/FVYflDkLUV4
https://youtu.be/c4t12Zp0I5M

