
 

ОБАВЕЗНЕ СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

6. разред 

 

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 
 

Циљ учења слободне наставне активности је да ученици стекну 
знања, понашање, ставове и вредности који су потребни за очување и 

унапређење животне средине, биодивeрзитета, природе и одрживог 
развоја. 

Разред: Шести 

Годишњи фонд часова: 36 

ОПШТЕ 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 
По завршетку програма 

ученик ће бити у стању 
да: 

ТЕМЕ и кључни 

појмови садржаја 

Компетенција за 

целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и 

информацијама 

Дигитална 

компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у 

демократском друштву 

Одговоран однос према 

здрављу 

Одговоран однос према 

околини 

Предузимљивост и 
оријентација ка 

предузетништву 

– препознаје проблем, 

планира стратегију 

решавања и решава проблем 
примењујући знања и 

вештине стечене у оквиру 
различитих предмета и 

ваншколског искуства; 

– прикаже и образложи 
резултате истраживања са 

аспеката очувања животне 
средине, биодиверзитета и 

здравља, усмено, писано, 
графички или одабраном 

уметничком техником; 

– користи ИКТ за 
комуникацију, прикупљање и 

обраду података и 

представљање резултата 

истраживања; 

УПОЗНАЈ ЖИВИ 

СВЕТ СВОЈЕ 
ОКОЛИНЕ 

Биодиверзитет и 

његов значај. 

Истраживање 

биодиверзитета 

непосредне околине. 

Мапирање врста. 

ЗНАЧАЈ ЖИВОГ 

СВЕТА ЗА ЧОВЕКА 

Лековите биљке. 

Самоникле јестиве 

биљке. 

Зачинске биљке 

Аутохтоне расе и 

сорте. 

Значај биљног 

покривача. 



Естетичка компетенција – вреднује утицај својих 

навика у заштити животне 

средине и биодиверзитета; 

– активно учествује у 

акцијама које су усмерене ка 
заштити, обнови и 

унапређењу животне средине 

и биодиверзитета; 

– повеже значај очувања 

животне средине и 
биодиверзитета са бригом о 

сопственом и колективном 

здрављу; 

Утицај климатских 

промена на живи 

свет. 

ПОМОЗИМО ДА 

ПРЕЖИВЕ 

Угроженост врста. 

Значај опрашивача. 

Утицај пестицида на 

живи свет. 

 

– одговорно се односи према 

себи, сарадницима, животној 
средини и културном 

наслеђу; 

– аргументује своје ставове 
према еко-култури и култури 

свакодневног живљења; 

– сарађује у тиму, поштујући 
разлике у мишљењу и 

интересима, дајући лични 

допринос постизању задатог 

циља; 

– критички процени 

сопствени рад и рад 

сарадника у групи; 

– критички се односи према 

употреби и злоупотреби 

природе. 

ЈА ЧУВАМ 

ПРИРОДУ 

Природни ресурси. 

Рационална употреба 

енергије. 

Рационална употреба 

воде. 

Понашање у 

природи. 

Заштићене природне 

вредности. 

Позитиван и 
негативан утицај 

човека на животну 

средину. 

 


