
ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“        16.9.2016. год. 

ВРБАС        

 

ПРИПРЕМА НАСТАВНИКА ЗА ЧАС 
 

ОДЕЉЕЊЕ: I123456 (група Б)    НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ:   РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

ВРЕМЕ:  блок од два часа      НАСТАВНА ТЕМА:     Основи информатике 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ:   1.  Историјат развоја рачунара 

    2. Друштвене промене и развој ИТ у свету и код нас 

ТИП ЧАСА:       ОБРАДА + УТВРЂИВАЊЕ 

ОБЛИЦИ РАДА:     фронтални облик рада, индивидуални облик рада, рад у групи 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:   објашњавање, метода разговора, метода демонстрације, презентација, 

          игра, брејнсторминг, асоцијација, мапе ума 

ЦИЉЕВИ:        Стицање знања о развоју рачунара и информационих технологија. Корелација са 

        другим предметима: историја, енглески језик, српски језик и књижевност... Истицање 

       елемената мултикултуралности у рачунарству и развоја рачунара у Србији 

         

ЗАДАЦИ: 

 а) образовни: - усвојити знања потребна о историјату развоја рачунара 

       - подстицати ученике на повезивање стечених знања 

- унапредити технике самосталног учења користећи могућности рачунара  

   и развити спремност за учење током целог живота 

 б) васпитни:   - развијати  логички начин мишљења 

         - подстицати код ученика мултикултуралност 

         - неговање националног идентитета 

         

ИСХОДИ ЧАСА: 

 ученици су усвојили неопходна знања о историјату развоја рачунара 

 код ученика је развијен логички начин размишљања  

 ученици повезују до сад стечена знања из различитих области 

 ученици користе могућности рачунара и интернета за самостално учења 

 ученици умеју да прикажу историјске догађаје на временској линије, помоћу мапа ума и сл. 

 

СРЕДСТВА НАСТАВНОГ РАДА:  интерактивна табла (Mimio Notebook),  листићи за евалуацију 

     Prezi и Power Point презентација, видео-материјали 

МАТЕРИЈАЛ СА ЧАСА: налази се на блогу: http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com 

ЛИТЕРАТУРА: 

- за наставника: Филип Марић, Информатика 1 - уџбеник за први разред гимназије, Клет, 

Београд, 2014. 

- за ученика: Филип Марић, Информатика 1 - уџбеник за први разред гимназије, Клет, 

Београд, 2014. 

-  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:   историја, српски језик, енглески језик, логика... 

http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/
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ПРЕПАРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Наставник дели ученике у 5 мањих група (2-3 ученика у групи) према месту седења и 

свакој групи даје по један папир, а затим на табли исписује реч „ИСТОРИЈА“. Ученици 

треба да запишу што више појмова који им падају на памет у вези речи „историја“. 

- Након неколико минута  један представник групе излази и исписује појмове на табли. 

 

- Наставик отвара презентацију „Историја угледни час“ и  поставља ученицима неколико 

питања за размишљање: ко је направио први рачунар и када, да ли су наши научници 

учествовали у изради рачунара... Након тога пушта први видео са историјом рачунара. 

 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Наставник упознаје ученике са најзначајнијим моментима у развоју рачунара. 

- Ученици у својим свескама током часа бележе основне појмове.  

- Постављањем питања наставник подстиче ученике да се укључе у рад на часу и да нова 

сазнања повежу са наученим градивом и ранијим искуством. 

- Ученици слушају објашњења, прате презентацију и одговарају на постављена питања. 

 

- Наставник комбинује монолошку методу и разговор са ученицима, демонстрира изглед 

појединих уређаја и приказује видео снимке. 

-  Након прегледа историје рачунара, наставник прелази на поделу историје рачунара на 

четири генерације и њихове карактеристике. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 

- Наставник приказује видео снимак и исписује кратак преглед историје рачунара на 

табли. 

 

ПРЕПАРАТИВНА ФАЗА: 

- Наставник дели ученицима цедуљице са питањима и одговорима из историје рачунара. 

Наставник први поставља питање. Ученик који да тачан одоговор (има га исписаног на 

цедуљици) поставља следеће питање итд. Уколико је одговор нетачан наставник пружа 

потребно објашњење. У квизу учествују сви ученици. 

 

 

ОПЕРАТИВНА ФАЗА: 

 

- Постављањем питања наставник подстиче ученике да се укључе у рад на часу и да нова 

сазнања повежу са наученим градивом и ранијим искуством. 

- Наставник овара Prezi презентацију која илуструје упоредни приказ развоја рачунара и 

друштвених промена. 

 

- Ученици слушају објашњења, прате демонстрацију и одговарају на постављена питања. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА: 

- ФАЗА ДОМАЋЕГ ЗАДАТКА: 

Графички представити историју рачунара помоћу мапе ума, временске линије, 

табеле  или графика по сопственом избору. 

Наставник подсећа ученике да се материјал са часа, текст, слике и видео снимци 

налази на блогу: http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com  

- ЕВАЛУАЦИЈА ЧАСА 

Ученици попуњавају евалуациони листић за процену остварености исхода часа. 

 

http://racunarstvoiinformatika.wordpress.com/


ДИФЕРЕНЦИЈА ЗАХТЕВА НАСТАВНОГ ЧАСА: 

 

а) за ученике надпросечних могућности: За рад на часу предвиђени су задаци који подстичу ученика 

на рамишљање и повезивање свих до сада стечених знања. Ученике који имају већа интересовања 

наставник подстиче да самостално додатно историју развоја информационих технологија и да 

покушају да „предвиде“ будућност развоја рачунара. 

б) за ученике просечних могућности: Часови су прилагођени ученицима просечних могућности. 

Предвиђено је да сви ученици учествују у раду и одговарању на питања. 

в) за ученике подпросечних могућности: Ученицима који имају потешкоће у савладавању градива 

остаје доступан материјал у електронској форми како би могли да га прегледају и проуче онолико 

пута колико је то њима потребно. Наставник ће овим ученицима пружити потребну помоћ и додатна 

објашњења на допунској настави. 

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:  

Графички представити историју рачунара помоћу мапе ума, временске линије, табеле  или графика 

по сопственом избору.  

 

 ЗАПАЖАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ДОПУНИ ПРИПРЕМЕ: 

 

 

 

 

ЧАС ПРИПРЕМИЛА:  

 

Светлана Мандић   

проф. рачунарства и информатике 


