Школска 2019/20.
Оперативни план рада наставника у периоду „УЧЕЊА НА ДАЉИНУ“
Одељење:
Наставник:
Предмет:
Време реализације:

Планирана активност
(наставна јединица, тема,
модул, пројекат који се
обрађује)

* Правилна исхрана
Шта је то корона вирус?
http://skr.rs/A16
* Свакодневне вежбе
обликовања
Покренимо нашу децу:
-вежбе обликовања уз
музичку пратњу:
http://skr.rs/Ahk
* Друштвено моторичке
игре „Човече не љути се"
Бацањем коцкице задајеш
себи вежбу. Друштвена

Белешка о
реализацији (како
се одвија
реализација, да ли
сте успоставили
сарадњу са свим
ученицима, да ли
одговарају на
постављене
задатке)

V а,б; VI б, VII б,ц и VIII б,ц
Чедомир Пађен
Физичко и здравствено васпитање, обавезне физичке активности,
физичко васпитање и изабрани спорт
3. недеља - Од 30. марта до 3. априла 2020. године

Приступ у
раду/платформа која
се користи/начин
комуникације са
ученицима

-Гугл учионица,
-Ворд документ,
-мејл,
-телефонске поруке,

Друштвене мреже:

Активности ученика /
наставника

Наставник:
- Прави упутства за
ученике/родитеље о начину
извођења наставе у кућним
условима;
- Прати образовни садржај
на ТВ-у, претражује
интернет, чита, размишља,
запажа, уочава,пише,
истражује, закључује,
поставља линкове видео
пројекције, кинограме,
слике вежби;
- Прави тест,

Начин реализације
за ученике који
немају материјално
техничких
могућности за
реализацију
наставе на даљину

Начин праћења
Проценат
напредовања и
постигнућа ученика обухваћених
ученика:
*Попуњава се по
истеку наставне
седмице
.

- Доставња им се
писани документ;
- Разговара с
телефоном и
прослеђују поруке;
- Постављају се
писане инструкције
на вратима школе.

- Доставњени видео
материјали, слике,
есеји путем мејла,
фејсбука или Гугл
учионица;

- Попуњавањем
анкете:

игра за четири или више
играча: http://skr.rs/AhB
* Тест „Здраво растимо“
* Свакодневне вежбе
обликовања
* Вежбе за превенцију
деформитета:
http://skr.rs/Ah3

- фејсбук,
- твитер,
- инстаграм,
- месинџер
- скајп
Блог: Физичко и
здравствено
васпитанје - Спорт

*Елементарна игра:
„Сноп светла"усмерен
сноп светла батеријске
лампе ка зиду или поду
гађај, јури или бежи:
http://skr.rs/Ahz
* Свакодневне вежбе
обликовања
Обликујемо тело у 20
минута: http://skr.rs/Aha
Елементарне игре у кругу
породице
* „Игре уз помоћ кесе“
http://skr.rs/AhY
* Осмосмерка EDUKAPLAY
Олимпијски спортови:
http://skr.rs/AWY

У Таванкуту, априла 2020. године

- Поставља објаву у групи,
верификује присуство
ученика, обавештава о
сатницима, даје
инструкције за израду
домаћег задатка и
формативно вреднује
постигнућа ученика.
Обавештава родитеље о
начину рада и размењују
неопходне информације.

„Вредновање
физичког
васпитања“.
- Формативно
оцењивање.

Ученици:
- Прате инструкције,
вежбају у кућним условима.
- Претражују интернет
путем линкова, изводе
вежбе;
- Поставља објаву у групи,
верификује присуство
ученика;
- Попуњавају упитник,
слика и снима своје
активности и прослеђује
наставнику;
- Решава тест

Наставник физичког и здравственог васпитања
Пађен Чедомир

