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СПЕЦИФИЧНОСТИ ОБРАДЕ ИСТОРИЈСКИХ САДРЖАЈА 
У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Резиме:  За ученике нижих разреда основне школе историјски садржаји програма природе и 
друштва су веома апстрактни и тешко схватљиви. У наведеном узрасном добу они изграђују 
појмове на основу непосредног посматрања појава и емпиријског сазнања, док се историјски 
појмови формирају општом развојном линијом. Због тога је неопходно уважити специфич-
ности обраде историјских садржаја и иновацијама у дидактичко-методичком обликовању 
наставе превазићи потешкоће изражене у поимању времена, схватању историјских датума и 
усвајању основних историјских појмова. У раду се презентују модели за наставне јединице 
којима је могуће обрадити тему Стварање српске државе и њен развој до модерног доба, у IV 
разреду. Наставни процес заснива се на проблемско-истраживачком приступу и интеграцији 
разноврсних практичних активности ученика, од којих је посебна важност дата методи игре. 
Истакнути су разноврсни облици смисленог структурирања наставних садржаја у визуелној 
форми- мапе-мреже појмова, ленте времена, хронолошке и тематске табеле. 
Кључне речи: настава природе и друштва, поимање времена, историјски садржаји, инова-
тивни модели. 

Увод

Ученици у први разред долазе са одређеним фондом опажаја и утисака 
о спољашњој средини и друштвеном животу који их окружује. У почетним 
разредима, осим осталих знања, они почињу да усвајају и одређена знања 
о прошлости. Међутим, дечије поимање претежно се заснива на непосред-
ном посматрању појава. Извориште већине појмова које стичу је у чулним 
сазнањима – у ономе што се видело, слушало, гледало, доживело, посмат-
рало. Насупрот томе, представе о прошлости битно се разликују од простих 
чулних одраза, што условљава чињеницу да је прошлост за децу апстрактна 



НОРМА, XIV, 1/2009

90

и тешко схватљива. Она за њих представља неподељено знање о времену које 
је неодређено далеко и неодређено дуго траје. Па ипак, ученичко поимање 
прошлости основа је за даљу изградњу читавог система појмова у историјској 
науци. Као „материјално непостојећа и превасходно приступачна разуму и 
машти, прошлост се суштински одражава у људској свести и своје садржаје 
уобличава посредством мишљења, као и употребом јасно дефинисаних и пре-
цизних појмова“ (Димић, 2008: 9). У том смислу, предстоји важан и тежак 
задатак школске наставе: да код ученика успешно формира основне историјс-
ке појмове који омогућују рационално поимање прошлости. У раду се раз-
матрају могућности практичне реализације тог задатка, усклађивања наставе, 
посебно наставних садржаја и процеса усвајања знања у предмету природа и 
друштво, са новим теоријама наставне делатности и савременим наставним 
моделима.

 
дечије поимање вРемена

Свет око себе дете доживљава као јединство простора и времена, јер је сва-
ко његово кретање кроз простор и временски ограничено. При поимању време-
на у прва четири разреда основне школе ученици се оспособљавају за схватање 
појма времена, оријентацију у њему, и разумевање временског континуитета (Де 
Зан, 2001). Аутори указују да су деца са шест година способна доживети време. 
У првом разреду ученици су способни да на свакидашњој конкретној промени 
могу разликовати шта се догађа сада, пре и после. 

У оквиру дидактичко-методичких приступа питању поимања времена, ау-
тори упозоравају да просторни континуитет ученици овог узраста могу непос-
редно пратити и доживети, што никако није могуће када је у питању континуитет 
времена. „Схватање времена је, за разлику од схватања простора, утолико тежи 
наставни садржај јер се не може просторно демонстрирати. Оно се може само 
мисаоно схватити. Његова је перцепција могућа само у садашњости, а прошлост 
и будућност се не може перципирати. У томе је највећа потешкоћа у обради вре-
мена“ (Волф, 1989, према: Де Зан, 2001: 184). 

Дакле, оријентација у времену почиње употребом појмова који се односе 
на редослед времена, али без одређења самих временских величина. Тако се пој-
мови о времену ограничавају: на дан, на доба дана, однос данас – јуче – сутра, 
седмица, дани у седмици и годишња доба. У трећем и четвртом разреду ученици 
треба да овладају и већи временским јединицама. То је узраст ученика у коме 
непрецизно одређивање већих временских раздобља треба да буде замењено 
тачним одређивањем времена помоћу већих временских одредница, као што су 
деценија, век, миленијум. При том се веће временске одреднице увек приказују у 
односу на садашњост, прошлост и будућност (Пољак, 1966).
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Схема 1:  Графички приказ обраде појмова садашњост,  
прошлост, будућност1

Прошлост  Садашњост  Будућност

(пре) (сада)  (касније)

јуче данас сутра
 прекјуче прекосутра

 пре три дана после три дана

 прошле недеље следеће недеље

 пре недељу дана после недељу дана

 прошлог месеца следећег месеца

 прошле године следеће године

 пре годину дана после годину дана

Дакле, истраживања су показала да су деца са шест година живота способна 
доживети време, али се при томе мора напоменути да је тај доживљај субјективан, 
егоцентричан, док је исказивање непрецизно. Ипак, то прво сналажење у времену 
сматрамо полазиштем ка системском поимању времена, у коме је за овај рад посебно 
важно размотрити теоријска и практична питања ученичког схватања прошлости. 

Увођење Ученика У РазУмевање пРошлости

Прошлост, историјски догађаји и појаве са којима се упознају ученици, 
дешавају се у времену и простору. Представе, које деца о њима формирају, про-
извод су дугог развоја. Чини се разумним претпоставити да се појам прошлости 
код деце почиње развијати у вези са слушањем прича и бајки. Кроз причања 
одраслих о догађајима који за децу нису временски блиски, успоставља се завис-
ност између прошлости и садашњости. Дакле, први појмови детета о прошлости 
формирају се путем непосредног чулног опажања, обликујући при том не само 
представе о прошлим догађајима него и дечју стварност. Карактеришу их својс-
тва генерализације и апстракције, као и недовољна издиференцираност. Тако, на 
пример, дечји израз „давно“ није само примена за неки одређени догађај из про-
шлости већ и за низ разних дешавања, карактеристичних што се нису десили „са-
да“, ни „скоро“, него „много раније“. Историјска прошлост за децу представља 
неподељено знање о времену, које је неодређено далеко, неодређено дуго траје, 
али је ипак основа за даљу изградњу читавог система појмова о историјском вре-
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мену. У овом раду историјско време образлаже се као време којим је неопходно 
овладати како би се схватили догађаји из далеке прошлости, тумачили поступ-
ци историјских личности, разумеле друштвене околности које су доводиле до 
друштвених промена, те на тај начин поставили темељи и за касније схватање 
историје развоја људског друштва у целини. 

Деца успевају да овладају нашим системом рачунања времена око једана-
есте године, када су по први пут у стању да разумеју просторно ширење време-
на, ван њихове непосредне околине, а јављају се и неки елементи периодизације 
историјских догађаја, иако још неиздиференцирано. Са једанаест година већина 
школске деце схвата основне импликације историјских датума, навикавају се да 
оперишу датумима, и да једне асоцирају са другима. За дванаесту и тринаесту го-
дину карактеристично је овладавање димензијом трајања. За то доба битна је и 
појава аритметичке способности, као важног фактора у развоју знања о времену, 
посебно, у односу на процену трајања неког догађаја. У прегледу развоја појма 
времена, А. Пешикан (1996) издваја да се појмовима трајања, временске сукцесив-
ности и синхроницитета најкасније овлада. Ово су, и по Пијажеу, фундаментални 
елементи појма времена. Његове фазе у развоју дечјег мишљења2 примењују се и 
код развоја историјског разумевања. Кад је у питању градиво историје, прелаз са 
конкретних на формалне операције дешава се касније него у другим предметима – 
са предвиђених једанаест година померен је чак на око петнаест година.

Може се закључити да је перципирање времена у знатној мери логички 
процес, тесно повезан са когнитивним развојем. Деца потпуно овладају разуме-
вањем историјског времена тек између четрнаесте и шеснаесте године. Тај про-
цес тече глатко, нескоковито и континуирано. У овладавању временским знањем 
постоји општи редослед: прво се овладава знањем о ономе са чим имамо лични 
однос, друго – знањем које је у вези са организацијом календара месеци и неде-
ље, а најтеже се савладава знање које укључује елементе трајања и синхроници-
тет догађаја. Треба истаћи да, уопштено, ученици имају проблема са схватањем 
историјских датума. Њихово разумевање датума делимично је условљено поз-
навањем бројева, а потешкоће најчешће представљају историјски датуми чији 
су бројеви већи од оних којима обично владају. Увођење у временску димензију 
историје кроз препознавање векова и деценија, непримерено деци млађег школ-
ског узраста, потребно је заменити познавањем редоследа догађаја које уводи у 
узрочно–последичне односе. Успешно формирање просторних представа такође 
је изузетно важно у процесу усвајања наставног градива о далекој прошлости, 
јер се сви историјски догађаји одигравају у одређеном времену и простору. Дечја 
способност лоцирања догађаја у простору сазрева брже него способност лоци-
рања у времену. Током учења градива о далекој прошлости ефикасан начин за 
повезивање временске и просторне димензије историје је представљање делова 
градива у визуелној форми (Шпановић, 2005). Оно чини одличан спољни осло-
нац за мисао која још није у стању да се одвоји од конкретног нивоа. У моделима 
које приказујемо, визуелизација градива практично је реализована појмовним 
мапама, лентама времена, тематским и хронолошким табелама.
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истоРијска знања У нижим  
РазРедима основне школе

Историјска наука није феномен, као природа, који се може посматрати. 
“Историја је истраживање и интерпретација доказа, а никако бесмислено копи-
рање информација из уџбеника и продукција згодних артефаката на дисплеју“ 
(Тарнер-Бизе, према: Благданић, 2008:77). Како су се збили давно пре него што о 
њима и почнемо мислити, историјски догађаји се морају поново оживети, свако 
у своме уму. А. Пешикан (2003) истиче да се деца управо кроз историју вежбају 
у логичком закључивању, а радећи са историјским материјалом развијају толе-
ранцију на вишесмисленост, на недореченост и супротност података у процесу 
сазнања, изграђују способност да доносе одлуке на основу некомплетних пода-
така и ревидирају своје закључке ако се појаве нове информације. Трагајући за 
различитим изворима података, ученик вежба своју толерантност на различита 
виђења истог догађаја, процењује различита гледишта, бира оно највероватније, 
па чак може и да формира сопствено виђење на основу расположивих информа-
ција. Тако се вежбају технике и стратегије интелектуалног рада. Истовремено, 
у потрази за подацима о томе како су се одиграли прошли догађаји, разбуктава 
се радозналост код ученика, која је у основи сваког сазнања. Управо буђењем 
радозналости историја у школи може да „вуче“ даљи интелектуални развој ка 
аутономном појмовном систему, сматра Пешикан.

За разматрања о историјским садржајима у настави природе и друштва, 
полазно одредиште свакако представља наставни план и програм. Истакнути 
циљеви у њему одређују у којој мери и на ком нивоу се очекује да ученици ов-
ладају основним историјским појмовима. Програм3 такође конкретизује задатке 
и прецизира листе тема и садржаја које је потребно обрадити у току наставе. Од 
посебног је значаја чињеница да је у општој структури и кроз садржаје програма 
обавезних наставних предмета Свет око нас и Природа и друштво, јасно исказана 
развојна концепција узлазних спиралних кругова у грађењу појмова и усвајању 
знања. Што се тиче садржаја о прошлости, спирални ток се уочава у следећим 
наставним темама: Сналaжење у времену – временске одреднице, оријентација 
на временској ленти (историјско време); Појам прошлости – трагови прошлос-
ти (историјски извори); Прошлост породице, места завичаја – завршно са те-
мом Прошлост српског народа. Иако се Историја, као наставни 4предмет, уводи 
у петом разреду основне школе, многи историјски садржаји су присутни у сва 
четири млађа разреда. У наставу их је могуће уводити: пригодним темама (као 
што су Празници, Значајне личности, Историјски споменици у мом крају и слич-
но), упознавањем појединих догађаја на основу уметничких приказа – историјс-
ких слика (уметничка дела, ликовне репродукције, уметничке фотографије) или 
развојним темама (Моја породица некад и сад, Развој места, Далека прошлост 
домовине и друге). У оквирима програмских целина о прошлости које су укљу-
чене у наставу Света око нас  (I и II разред) и Природе и друштва (III и IV разред), 
ученици усвајају одређене историјске појмове. 
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У разматрањима нове методичке теорије наставе историје, аутори се бази-
рају на вештинама (Кољанин, 2008). Упозорава се да количина знања у историјској 
науци постаје толико велика да се више и не може савладати, те се тако тежиште 
у самом наставном процесу помера ка стратегијама поучавања и усклађивању на-
чина организације и извођења наставе са психофизичким могућностима ученика, 
то јест, на методичку страну предмета. То значи да је током реализовања настав-
них садржаја у предмету природа и друштво, а посебно током обраде градива о 
далекој прошлости, потребно примењивати савремене наставне стратегије и мо-
деле који се темеље на активном укључивању ученика у наставни процес, развоју 
вештина трагања и коришћења многобројних историјских извора, демонстрацији 
критичког промишљања у процесу проблемско-истраживајућег сазнавања и током 
сарадничког учења. Савремена настава одвија се у динамичном пољу међусобно 
испреплетених различитих врста интеракција (ученик–ученик, ученик–садржаји, 
ученик–наставник, наставник–садржаји). Њима се омогућује размена идеја, сло-
бодна комуникација у сарадничком групном раду, прикупљање информација, као 
и прихватање и уважавање различитих решења у фази представљања наученог.

иновативни наставни модели У обРади 
истоРијских садРжаја

Разматрајући могућност усклађивања наставног процеса са променама сав-
ременог друштва и стварања школе која образује за друштво знања, аутори исти-
чу потребу за дидактичким иновацијама (Ђукић, 2003). Иновације у наставном 
процесу посматрали смо кроз уношење нових елемената са становишта циљева, 
садржаја, метода, облика и васпитно-образовних техника. У том смислу, наставне 
моделе смо одредили као скуп начина и поступака у организацији и извођењу на-
ставе, заснованих на проблемско-истраживачком приступу и разноврсним облици-
ма смисленог структурирања наставних садржаја у визуелној форми (мапе–мреже 
појмова, ленте времена, хронолошке и тематске табеле). Њима се ученичке актив-
ности усмеравају на појмовно умрежено учење и интеракцију постојећих сазнај-
них структура са новим сазнањима, организованим у појмовне системе. Модели 
укључују хеуристичко, као и проблемско поучавање, учење кроз истраживање, 
рецепцију и креацију, и разноврсне практичне активности ученика: израду исто-
ријских мапа, ленти времена, истраживања породичне историје, поставку етно-
кутка са примерима делова ношњи и изложбу старих предмета као историјских 
извора, израду макете средњовековног дворца. Посебна значајност унутар модела 
дата је методи игре4 – једном од нових приступа у наставном процесу. Игра као 
вид поучавања о прошлости преузима инструменте путем којих се могу констру-
исати приче и разумети различите тачке гледишта, а њена успешност темељи се 
на оспособљавању ученика за конструкцију историјског тока. Дидактичка питања 
игре у настави историјских садржаја не усмеравају се на сам сценско-извођачки 
поступак, него упућују на део ученичких активности којима је примарно стицање 
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знања о прошлости. На основу разних садржаја и доступних историјских извора, 
осмишљавају се приче у којима се „ситуације из прошлости приказују кроз велике 
слике о епохама виђеним као низ промена у времену, а не као статичним визијама“ 
(Шефер, Шевкушић, 2007: 367). Сценске игре симулације у учионичком простору, 
игровни прикази, музицирање и већ поменуте активности, имају задатак да под-
стакнуто сазнајно искуство што успешније преобликују у знање. 

Посматрајући наставни процес као делатност5 посредовану педагошким 
утицајима и различитим облицима социјалних интеракција између главних акте-
ра (ученика и наставника), може се истаћи да добро осмишљена и вођена настава 
одређује квалитет усвојеног знања. Таква настава, сматра Ј. Пешић (1998: 31), 
укључује ученике у квалитативно нове, по природи разноврсне интелектуалне 
активности, при чему наставник обезбеђује неопходно вођење, усмеравање и 
различите облике помоћи. У настави као специфичној делатности која покреће 
процес учења, наставник потпомаже стваралачке и истраживачке активности 
ученика, те осмишљава начине који ће омогућити ученицима да иду различи-
тим путевима, како би стигли до сопственог схватања појмова, усвојили знања и 
развили способност примене виших облика мишљења. Моделима обраде исто-
ријских садржаја које представљамо ученици се укључују у све фазе наставног 
процеса – од планирања, преко организовања, извођења, вредновања и практич-
не примене. Тако се тежиште процеса стицања знања са поучавања усмерава 
ка учењу као што самосталнијој интелектуалној активности. Основна форма 
организације наставе одражава јединство различитих облика комуникације свих 
учесника – наставника и ученика, као и ученика међусобно.

Према наставном плану и програму у IV разреду основне школе реализује 
се део програмске целине Осврт уназад – прошлост. Тематска целина Стварање 
српске државе и њен развој до модерног доба далеку прошлост Србије пред-
ставља обрадом следећих наставних јединица: Србија Немањића и живот у њој, 
Слом српског царства и живот под турском влашћу, Борба за слободу – Први 
и Други српски устанак, Ослобођење од Турака и стварање Србије новог доба. 
Подељене су у 8 наставних часова обраде, који су у моделима обликовани у те-
матски наставни дан и 3 двочаса.

Модел обликовања наставне јединице Србија 
Немањића и живот у њој – тематски наставни дан

Наставна јединица моделована је као тематски наставни дан и укључује ин-
тегрисан, интердисциплинарни приступ. Наставне активности одвијају се: у учио-
ничком простору који се преуређује у одговарајући амбијент прошлог времена, у 
Музеју града (етнолошки део), где се прикупљају информације о историјским изво-
рима, и на школском дворишту, на коме се играју старе игре и свирањем и певањем 
изводе старе народне песме. За овај наставни дан ученици припремају проблемско-
истраживачки задатак на тему: „Моја породица и мој завичај имају прошлост“, који 
има три модалитета. Могу припремити писани рад, у виду састава или интервјуа, 
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у коме ће представити прошлост најстаријег члана породице, могу посетити му-
зеј и сачинити о посети писани извештај, или донети прикупљене старе предмете, 
фотографије, делове ношњи, оруђа, алата – потребне за поставку историјског кут-
ка у учионичком простору. Ученици задатак бирају по својим склоностима и при-
премају се да резултате које су сазнали презентују пред разредом. Након анализе 
урађеног (разговора о далекој прошлости породице и завичаја и обликовања кутка 
прошлости у учионичком простору), започиње се са формирањем ленте времена 
(12. век) и постављањем исписаних појмова на мапи (сеоба Словена, српски народ, 
Рашка, жупан Стефан Немања). Наставном јединицом даље се обрађује оснивање, 
ширење, највећи успон и распад Немањићке Србије. Садржаји овог дела погодни 
су за рад ученика у групама –хетерогене и формиране са задатком да истраже и на 
основу извора (уџбеник, историјска читанка, дечја штампа) образложе како су разу-
мели одлике друштвеног окружења и друштвени аспект тадашњег начина живота: 
на селу, у средњовековном дворцу, учење и школовање оног времена, витештво, 
култура. Након обједињавања извештаја група о оном што су закључили, активнос-
ти се настављају практичним радом група на изради макете средњовековног града: 
дворац, утврђење, стражари, сеоске куће, црква, пијаца, племићи, народ. Наставни 
дан даље обухвата рад на литерарном штиву Лов (С.Велмар-Јанковић), који наводи 
на конструкцију приче о детињству Растка Немањића и истиче снагу духа главног 
јунака препознатљиву у поруци да је победа над људским страховима и слабостима 
могућа. Ученици затим имају задатак да осмисле сценографију и костиме за иг-
ровни приказ Прича о животу у средњовековној Србији, а потом се врши система-
тизација. Активности дана завршавају изласком на двориште и Трком у џаковима, 
после чега се учи стара народна песма Јечам жела. За домаћи задатак ученици 
пишу састав на тему „Био сам гост на двору Немањића“.

Модел обликовања наставне јединице Слом српског 
царства и живот под турском влашћу – двочас

У уводном делу постављају се нови сегменти временске ленте (14. век, 
1389.година, 15. век, 1459. година) и проширује појмовна мапа (Маричка битка, 
Косовска битка, престоница Смедерево, деспот Ђурађ, раја, харач, хајдук, данак 
у крви, кулук, сеобе). Припрема ученика подразумева проналажење историјских 
извора о времену ропства под Турцима. Следи разговор и размена информација. 
Хеуристичком методом и у фронталном раду решава се проблем циља часа –образ-
лагање узрока слома српског царства и указивање на тежак живот под турском вла-
шћу. Следи заједничко гледање дијафилма „Смедерево – српска престоница“. На 
основу свих података које су добили, ученици настављају у индивидуалном раду. 
Подељени у шест група6 (формиране као хомогене, са могућношћу преласка у гру-
пу вишег нивоа сложености када се заврши рад у задатој), решавају проблемске за-
датке диференциране на различитим нивоима тежине и сложености. То су задаци 
цртања, заокруживања, допуњавања, објашњавања, састављања историјске приче, 
скицирања историјских карти. У раду користе одобрени уџбеник7 и додатну лите-



А. Трбојевић: ИСТОРИЈСКИ САДРЖАЈИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

97

ратуру. Следи евалуација–презентовање резулатата и закључни разговор. Домаће 
активности усмеравају се на припрему ученика за сценске приказе о историјским 
личностима посматраног доба, Првог и Другог српског устанка: сакупљају одго-
варајући избор из дечје штампе, проналазе књиге народне епске поезије, цртеже 
историјских личности, делове ношње и осталих потребних реквизита. 

Модел обликовања наставне јединице Борба за 
слободу – Први и Други српски устанак – двочас

У првом сегменту рада попуњавају се тематске и хронолошке табеле. Рад 
се конкретизује у облику теза (сеча кнезова, састанак у Орашцу, Устанак, значај-
не битке, наставак борбе за слободу) и допуњавања табела сликама и цртежима 
владара, битака, историјских споменика који њима сведоче. Подаци се односе 
на два карактеристична догађаја, Први и Други српски устанак, и историјске 
личности које су те догађаје обележиле. Тежиште наставка рада је на игровним 
приказима за које су се ученици припремали. Ученици изводе активности у хе-
терогеним групама (формиране према интересовањима), а реализују се следећи 
сценски прикази: Ђорђе Петровић Карађорђе – састанак у Орашцу и одлука о 
Устанку, Вук Стефановић Караџић сакупља благо усмене књижевности нашег 
народа, Борба Доситеја Обрадовића за слободу у српском језику, Милош Обре-
новић: „Ево мене, а ето вама рата са Турцима“. Потребно је напоменути да се 
успешност темељи на конструкцији одабране приче до које се дошло истражи-
вањем доступних историјских извора и садржаја. Инсистира се на разумевању 
различитих гледишта, са циљем да се оживе и доживе аутентичне ситуације про-
шлости, да се боље разумеју околности и последице дешавања у њима. Наступом 
на сцени коју су сами уредили, омогућавамо да се ученици уживе у проблеме, 
начине размишљања, те да доживе временски веома удаљене догађаје. Значај-
ност игре у оваквој настави видимо и у томе што се мења приступ знању: у игри 
се знање не преноси од онога који га предаје (наставник) ка онима који га немају 
(ученици), већ га ученици откривају кроз доживљај који садржи елементе заба-
ве и авантуре. Тај доживљај укључује два важна аспекта. Један је висок степен 
мисаоне и практичне активности ученика у тако организованој наставној ситу-
ацији, а други је утицај на сазнајни и интелектуални развоj. Оба аспекта пове-
зује конкретно, непосредно искуство које се, подстакнуто игром, преобликује у 
знање. Активности завршавају разговором о утисцима и о ономе што се научило 
и запамтило. Домаћи задаци усмеравају се на прикупљање података и осмишља-
вање теза за есејски рад који ће се писати на наредном часу.

Модел обликовања наставне јединице Ослобођење 
од Турака и стварање Србије новог доба – двочас

Активности овог двочаса усмерене су на коначно обједињавање настав-
них садржаја и сагледавање целовите слике о свему што се учило. Завршава се 
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лента времена и постављају последњи елементи појмовне мапе који се односе на 
ово историјско раздобље (1830. година, кнежевина Србија, Милош Обреновић – 
први кнез, Милошеви наследници, самосталност 1878). И једна и друга остају 
„отворене“ за наставне садржаје који ће се даље изучавати, а визуелизација гра-
дива која је потпомогнута лентом, мапама појмова и табелама, олакшава усвајање 
знања. Централна активност ученика јесте писање есејског рада на једну од тема: 
„Био сам гост на двору Немањића“, „Јунаци битке на Косову“, „Мој замишљени 
сусрет са ратником из српских устанака“ и „Револуција у нашем језику – рад До-
ситеја и Вука“. Ученици користе белешке свог домаћег рада и све информације 
које су истражили. Ситуација учења на овом часу заснива се на рецепцији пода-
така – њиховом пријему, али и преради и трансформацији, као на проблемима 
које је потребно декодирати. Подаци се селекционишу, издвајају и фокусирају, 
чиме ученик ствара сопствену слику градива о коме учи и продубљује искуство, 
те усложава појмовни систем. Како не добијају готове податке везане за обраду 
теме, од њих се тражи да истражују, премишљају, критички презентују сопствена 
размишљања, износе своја искуства о оном што су у вези са темом чули, про-
читали, видели, сазнали, и доносе закључке. Есејима као својеврсном поврат-
ном информацијом, на основу које наставник може закључити о ефикасности 
заједничког рада, ученици такође потврђују умеће селекционисања проучених 
података, способност објашњавања, упоређивања чињеница, интерпретације и 
самосталног закључивања.  

закљУчна РазматРања

Наставни садржаји важећег програма предмета Придода и друштво у чет-
вртом разреду укључују и обраде тема о далекој прошлости. Проблем учења ис-
торијских садржаја проузрокован је способностима ученика за поимање времена 
и усвајање историјских појмова. Потешкоће испољене у схватању историјских 
датума, разумевању просторних представа историјских места и догађаја – веома 
далеких од чулног искуства, могу се превазићи другачијим приступом основним 
дидактичко-методичким чиниоцима наставног часа. Са циљем да се наставни 
процес организује квалитетније, а резултати учине ефикаснијим, унели смо нове 
елементе са становишта наставних садржаја, метода, облика, амбијента у коме се 
настава изводи, као и активности ученика и наставника.

Утврђени модели обраде историјских садржаја за тематску целину Ства-
рање српске државе и њен развој до модерног доба претпостављају укључивање 
ученика у све фазе наставног процеса, од припреме, преко организовања, из-
вођења, вредновања, до практичног примењивања наученог. На тај начин је те-
жиште процеса усвајања знања усмерено са поучавања на учење, као што само-
сталнију интелектуалну активност. У планирању наставних јединица примењен 
је интегрисан, тематски приступ, а часови се реализују путем хеуристичког 
поучавања и проблемско-истраживачког учења. Облицима интерактивног, ства-
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ралачког рада међу ученицима, амбијенталном наставом и сценским игровним 
приказима омогућена је размена знања, идеја, искустава, као и комуникација са 
средином у којој се учи. Временска и просторна димензија историје повезане су 
представљањем делова градива у визуелној форми: појмовним мапама, лентама 
времена, тематским и хронолошким табелама. 

Савремена настава има задатак да успешно одговори новим образовним 
потребама ученика и да при томе води рачуна о другачијем школском окружењу 
у коме они данас стичу знања. Зато је неопходно да наставници проналазе нај-
делотворније методичке поступке и стварају такву образовну климу која ће уче-
нике мотивисати, подстицати на откривање, креативно решавање проблема, сло-
бодно изражавање сопственог мишљења, и критичност приликом промишљања 
о садржајима који се уче. Уважавајући специфичности обраде градива о далекој 
прошлости, моделованом тематском целином желели смо да прикажемо једну 
од могућности за активно и смислено учење историјских садржаја, које може 
допринети квалитетним променама у пракси.
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ПРИЛОГ:
Диференцирани задаци групног рада  
за наставну јединицу 

Слом српског царства и живот под турском влашћу

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА: Далека прошлост Србије
Друга тема – Слом српског царства и живот  

под турском влашћу (двочас)

Индивидуални рад ученика диференцирани задаци.
Време самосталног рада: 20 минута.

ГРУПА АА
1. Пажљиво прочитај у уџбенику део о деспоту Ђурађу и његовој пре-

стоници, Смедереву. Објасни својим речима значај пада овог града за 
наш народ.
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2. Покушај да нацрташ скицу за историјску карту Србије средњег века.
У карту треба да унесеш:

 – Смедерево, у време кад је био српска престоница;
 – Најважније историјске личности и историјске догађаје тог доба.

ГРУПА А
1. Објасни својим речима – Зашто је петовековна владавина Турака над 

нашим народом названа р о п с т в о ?
 –  Који су разлози за то?
 –  Можеш ли своје мишљење поткрепити неким чињеницама?

 (догађајем о коме сте читали, примером из народне песме)   
2. Прочитај песму „Смрт мајке Југовића“ – издвој ликове, а затим у уџбе-

нику прочитајте део о њима. 
3. Објасни својим друговима разлику између историјских личности и ју-

нака из наше народне књижевности.

ГРУПА Б
1.  Прочитај још једном из уџбеника део о Великој сеоби Срба.
 Издвој и запиши најважније о том догађају.
 (наведи историјско време о коме говори, историјске личности)
2. Покушај да скицираш мапу те сеобе!
 (унеси на цртеж оно што ти сматраш битним)

ГРУПА Ц
1.  Одговори на питања и објасни у неколико реченица КАКО је и ЗА-

ШТО било могуће да Турци поробе Србију:
 – Шта је Турцима олакшало продор у Србију?
 – Како су се понашали обласни господари тога времена – наведите 

и  њихова имена:
 – Шта је требало учинити пред нападима Турака?

2. Пронађи у уџбенику и објасни шта значе речи:
 –  кулук;
 –  харач;
 –  данак у крви;
 –  раја;
 –  хајдук.

ГРУПА Д
1. Одговори – шта значи реч ХАЈДУК?
2. Да ли знаш имена неких хајдука – потражи у свом уџбенику! 
3. Нацртај једног хајдука онако како га ти замишљаш.
 (помоћи ће ти сликовити опис хајдука из песме у уџбенику)
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ГРУПА Е
1. Из свега што смо данас учили – одговори својим речима:

 – Ко су били Турци?
 – Шта су они желели и шта су све радили у нашој земљи?
 – Како су се понашали према нашем народу?

2. Нацртај како замишљаш да изгледа српски, а како турски војник.
(које и какво имају оружје, како су обучени Срби, како Турци)

Summary: For students of lower grades of primary school, historical contents in Nature-Society 
instruction are very abstract and hard to comprehend. This age group develops concepts based 
on the direct observation of the phenomena and empirical knowledge, while historical concepts 
are formed by general developmental line. Due to that it is necessary to acknowledge specific 
characteristics of teaching historical contents and to overcome difficulties in comprehending the 
concepts of time, understanding historical dates and gaining basic historical concepts 
by introducing didactical-methodical innovations in teaching. The models for teaching units within 
the theme Creation of Serbian State and Its Development until Modern Times in the fourth grade 
are presented in this paper. The teaching process is based on problem- and research-based approach 
and integration of various practical activities of pupils, whereas the special focus is on teaching 
through playing. The various forms of comprehensible structuring of teaching contents in visual 
form – maps-concept nets, timelines, chronological and theme tables are emphasized.
Key words: Nature and Society instruction, comprehension of time, historical contents, innovative 
models.


