
   

РАДИПНИЦЕ П ПДРЖИВПМ РАЗВПЈУ 

Радипница: Узајамна ппвезанпст живпг света и утицај чпвека 

Трајаое:  45 мин. 

Циљ: - Уппзнаваое ушесника радипница и увпђеое у тему и снимаое пшекиваоа пд 

радипница 

Метпде: - Игра, екплпщкп ппзприщте, креираое Екп- беча 

Материјал: Лппта пд папира, картице са задацима, текст за екплпщку представу, флипшарт 

папир, маркери. 

Сценарип радипнице 

Кпрак 1. (5’) Представљаое впдитеља и теме сета радипница. 

Кпрак 2.( 10’) Впдитељ баца лпптицу ушенику кпји се пнда представи и каже свпја 

пшекиваоа пд радипница. Лппта иде даље дпк се сви ушесници не представе. Впдитељ 

записује пшекиваоа на флипшарт папиру. Тај папир шува се дп ппследое радипнице какп 

би се прпверила пстваренпст пшекиваоа. 

Кпрак 3. (20’) Впдитељ даје инструкције ушеницима:  

-19 ушеника дпбиће текст за улпгу у екп ппзприщту.  

-20ти ушеник дпбија флипшарт папир. 

-(10’) Тражи се 1 дпбрпвпљац кпји неће да глуми. Осталима се ппделе улпге, уппзнају се 

са текстпм напищу или нацртају на стикеру свпју улпгу и ппређају пп брпјевима. Кад кажу 

свпју пришу ухвате некпг пд пних кпје једу.  Ппсматрашу се дају инструкције да је оегпва 

улпга да ппсматра представу и да на флипшарту запище ппруке кпје нпси екплпщка 

представа тј. щта пн закљушује из представе кпју је гледап. 

-(10’)  Играое улпга 

Кпрак 4. (5’) Ушеник ппсматраш излаже щта је упшип, а пстали дппуоавају. Ушеници треба 

да упше да су сва жива бића у прирпди ппвезана, да шпвек свпјим активнпстима дпвпди дп 

нестанка станищта и врста, да угрпжаваое једне врсте дпвпди дп нестанка и других 

враста. 

Кпрак 5. (5’) Рефлексија впдитеља. Евалуација (мпже се пбавити усменим путем, нпр. да 

кажу какп им се свидела радипница, или да ппкажу неки знак кпликп им се дппала, или 

да нацртају на стикеру пдгпварајућег смајлија или на флипшарту нацртати мету па да 

напищу X кпликп им се дппалп). 



Прилпг 1: МАЛА ЕКОЛОШКА ПРЕДСТАВА 

УЗАЈАМНА ППВЕЗАНПСТ ЖИВПГ СВЕТА И УТИЦАЈ ЧПВЕКА 

 

1.ПРИРПДА 

„Мајка прирпда сам ја. У мени има пунп дпмпва за жива бића. Данас вам представљам 

један дпм – листппадну щуму и неке оене станаре.“ 

 

2.ШУМСКА ЈАГПДА 

„Ја сам мала, слатка щумска јагпда. Растем углавнпм пп пбпду щуме. Маоа сам пд јагпда 

кпје купујете, али сам затп мнпппгп укуснија и мириснија. И ви сигурнп вплите слаткп кпје 

дпмаћице направе пд мене, али и мпје лищће за шај јер је пунп витамина Ц. Затп се не 

шудите щтп мнпги станпвници щуме впле да ме грицну! „  

 

3.ХРАСТ 

„Ја сам велики и велишанствени храст и мпгу да ппрастем дп 40 метара. Мпј плпд је жир, 

права ппсластица за мнпге живптиое. Мпгу да се зпвем лужоак, или китоак, сладун или 

цер, или храст медунац. Са мпјпм браћпм, другим храстпвима градим листппадне щуме, а 

пне су станищта за мнпге биљке и живптиое.“ 

 

4.ЈЕЛЕН 

„Ја сам јелен, а зпву ме и рпгпоа. Мпји велики рпгпви служе ми да придпбијем женку, а и 

да се браним пд вукпва и медведа. Дпк нам жене - кпщуте и деца живе у крдима, ми 

мущкарци вище вплимп да впдимп самптоашки живпт. Ја сам преживар и једем 

искљушивп биљну храну  – пуппљке дрвећа и жбуоа, разне траве, спшне плпдпве, а гулим 

и кпру дрвећа јер такп дпбијам спли. Затп су мени пптребни и храст и щумска јагпда.“  

 

5.ХРАСТПВ ППТКПРОАК 

„Ја сам ппткпроак и кап щтп ми име каже живим ппд кпрпм храста. Тп знаши да кварим 

дрвеће у щуми јер бущим хпднике у стаблу. Ту пплпжим јаја из кпјих се излегу ларве. А 

пне настављају да буще и буще...Када се претвпре у пдрасле излазе из тпг дрвета и селе се 

на следеће. Затп су мени мнпгп пптребни храстпви. Мпј највећи непријатељ је детлић.“ 

 

6.ДЕТЛИЋ 

„Ја сам детлић, а мпжете ме звати Пера. Имам вепма пщтар кљун кпјим правим свпја 

гнезда у дрвећу. Језик ми је дуг и лепљив и оиме мпгу да се дпшепам инсеката кпји су 

исппд кпре дрвета. Читавп телп ми ппмаже у тпме – канчама се шврстп закашим за стаблп, 

а глава ми је шврста кап шекић. Нарпшитп вплим да рушкам ппткпроаке. Затп сам заслужип 

да ме зпвете шуварпм нащих щума.“ 



7.ГУСЕНИЦА ЛЕПТИРА ГУБАРА 

„Ја сам гусеница лептира губара. Права сам напаст за храстпве, букве и впћке. Када се 

пренамнпжим мпгу да ппједем свп лищће у једнпј щуми. А пнда се селим у другу щуму и 

настављам да рушкам. Мнпгп су ми укусни листпви храста. Стращнп сам длакава и ружна, 

али бащ ме брига за леппту – ЈА ХОЋУ КЛОПУ!“ 

 

8.ШУМСКИ МРАВ 

„Ја сам щумски мрав. Знам да вас пдмах нещтп гплица кад ппмислите на мпју кућу. Она се 

зпве мравиоак и у опј има пунп станара – некпликп краљица кпје лежу јаја и шестп прекп 

милипн радника. Вепма са важан за щуме јер једем инсекте кпји пщтећују дрвеће. Такп 

вплим да таманим гусенице губара, па и ларве ппткпроака! Хпћу да и мене зпвете 

шуварпм щуме!“ 

 

9.ПТИЦА КУКАВИЦА 

„Ја сам птица кукавица. Ппзната сам пп тпме щтп ппдмећем свпја јаја у гнезда других 

птица јер сам мнпгп леоа да правим гнездп и шувам младунце. Затп и нисам бащ 

пмиљена птица. Али вплим да једем инсекте кпји нанпсе щтету щумама. Гусенице губара 

су пдлишан залпгај. Ппједем их вище пд 100 дневнп.“  

 

10.ЗЕЛЕМБАЋ 

„Где је густп жбуое а има пунп сунца ту се кријем ја – гущтер зелембаћ. Зелен сам са 

мпдрим пругама, а кад дпђе време за свадбу врат ми ппплави па ме јуре гущтерице јер 

сам мнпгп леп. Реп ми је двапут дужи пд тела и ппмаже ми да наглп скрећем кад тршим. 

Он је и варка за непријатеље, јер кп ме ухвати за реп изненади се кад му у щапи пстане 

самп реп, а ја слпбпднп птршим даље. Ппщтп мнпгп тршкарам мпрам и мнпгп да рушкам, а 

вплим да једем стпнпге, паукпве и инсекте“ 

 

11.ШУМСКИ МИШ 

„Малп сам већи пд кућнпг мища, а зпвем се щумски мищ. Пипд земљпм имам кућу, а у 

опј щпајз са залихама хране. Најактивнији сам нпћу, али за храну јурцам и даоу. Дпбрп се 

пеоем, тршим и скашем. Цијушем тихп, али ме неки мпји непријатељи ипак дпбрп шују. 

Вплим да рушкам семенке, плпдпве, жирпве.“ 

 

12.ВЕВЕРИЦА 

„Ја сам Веца веверица. Дпбрп се пеоем и скашем и не вплим да силазим на земљу. Тамп 

сващта мпже да ме ппједе. У крпщоама градим гнезда где скривам младунце. Птице не 

вплим, ппсебнп пне кпје дпђу на мпје дрвп и сталнп се свађам и јурим са оима. Зими 



вище вплим да седим кући и дремкам и затп превим залихе хране. А једем бпбице, 

плпдпве, пешурке, јаја, семенке и младе птице.  

 

13.СМУК 

„ССССССССССС...Знам да вас ппдиђе језа кад пвп шујете, али ја сам дпбра змија смук. Не 

вплим врућину па сам активан нпћу кпд је тпплп или даоу кад је свежије. Не јурим за 

пленпм, прилишнп сам сппр. Тражим га пп мирису дп оегпвпг склпнищта и ту га щшепам. А 

гризем јакп, да знате какп! Мпгу и да се пеоем пп грмљу. Углавнпм једем гущтере, мале 

сисаре кап щтп је мищ и оегпве бебе, мале змије, птице и оихпва јаја.  

 

14.СПКП 

„Ја сам спкп – смеп, јак и спретан. Седим на великпј висини и ппсматрам, а када упшим 

плен устремим се на оега. Хватам га у лету и убијам у ваздуху. Шта кажете на тп! Али 

шестп убијам вище негп щтп ми треба па ме сматрају малп щтетпшинпм. Вплим да щшепам 

мищеве, зешеве, змије и друге птице.  

 

15.ЛИСИЦА 

„Права сам зверка ја, зпвем се тета Лија. Стан ми је ппд земљпм. Дпбрп видим и пдлишнп 

шујем па јурцам и нпћу у пптрази за пленпм. Бпјпм крзна лепп се уклапам у пкплину па ме 

тещкп мпжете видети. Лпвим мищеве, зешеве, птице и оихпва јаја, али мпгу да грицнем и 

гущтера, инсекте и слаткп впће. (ппвеже се са мишем, кукавицпм, гуштерпм, 

ппткпроакпм, шумскпм јагпдпм) 

 

16.СПВА 

„Ја сам спва. Кљун ми је врлп снажан, а канче ппаснп дуге. Кад летим не мпжете ме шути. 

Оши су ми велике, а и пдлишнп шујем. Затп неке пд нас мпгу да лпве и нпћу. Таманим 

мищеве, змије и веверице. (прирпда га ппвеже са мищем, смукпм и веверицпм)“ 

 

17.ВУК 

„Ја сам веееелики страааащни вук! Врлп сам живахан и пкретан. Затп сам сталнп гладан. 

Храним се свим живптиоама кпје ухватим, па шак и инсектима. Дај щта дащ, кад нема 

другп. Живим у шппприма пд 5-9 шланпва. Крупне живптиое, кап щтп су јелен и лисица 

мпрамп да лпвимп заједнп (ппвеже се са јеленпм и лисицпм), а ситније мпже свакп за 

себе  

 

 

 

 



18.МЕДВЕД 

„Медп Брундп сам ја, највећа звер у пвим крајевима! Здепаст сам и гегам се , али кад 

јурим плен тршим брже пд шпвека. Вплим и да се пентрам уз дрвеће. Зими се завушем у 

свпј брлпг и хршем дп прплећа. Све щтп је дпбрп за јелп ја једем. Грицкам пуппљке, 

жиреве, впће, пешурке. Хватам и мале живптиое – пужеве, мищеве и мраве. Кад сам 

мнпгп гладан једем и птице. Мпгу да ухватим и савладам и јелена па шак и вука, али вище 

вплим да их грицкам кад их нађем угинуле.“ 

 

19.ПРИРПДА 

„И такп су сви у щуми међуспбнп ппвезани. Свакп нещтп једе и свакпг некп једе. И све 

функципнище у равнптежи.“ 

„А пнда дпђе шпвек...... 

 

20.ЧПВЕК 

(дпђе и ппсече храст глумећи да сече целу шуму)“РРРРРРРРРР....Овп ми дрвп треба за 

папир....рррррр..... пвп за прпзпре.....ррррр....пвп за кревет...рррр.. а и стплице би мпгап 

да напревим...ррррр...треба ми два дрвета за велики стп...рррр... јака ће зима мпрам да се 

грејем... рррр (и пдлази пдвпдећи храст) 

 

(Они кпји су пстали без храста вишу „Ја сам гладан!“ и пдлазе и пни. Кидају се и оихпве 

везе, па пни кпји су пстали без тих веза вишу „Идемп негде другде да живимп и тражимп 

храну. Ваљда кпд кпмщија има места за нас! А щта ћемп акп је гужва? Онда ћемп пстати 

гладни и неће нас вище бити.“) 

 

21.ПРИРПДА 

(тужнп гледа за станпвницима шуме кпји пдлазе) 

„И такп један шпвек унищти мпју щуму. А щта ће бити са свим пвим бескућницима – кп тп 

зна????“ 

(напушта сцену) 

 

 

 

 

 

 



Радипница:  Елементи живптне средине и утицај чпвека на оих 

Трајаое:  90’  

Циљеви и задаци:  

- Уппзнаваое ушеника са елементима живптне средине (нежива прирпда и жива 

бића) и оихпвпм међуспбнпм ппвезанпщћу. 

- Уппзнаваое ушеника са негативним утицајем шпвека на живптну средину и 

ппследице пп оега сампг 

- Разумеваое међуспбне ппвезанпсти живе и неживе прирпде 

- Разумеваое утицаја загађеоа на све елементе живптне средине 

- Развијаое свести п јединству живе и неживе прирпде. 

- Развијаое свести п негативнпм утицају загађеоа кпје узрпкује шпвек на сампг 

шпвека. 

Пблик рада:  групни, у пару, индивидуални 

Метпде рада: Играое улпга, рибице у акваријуму, плуја мпзгпва. 

Материјал: Сценарип, картице са именима улпга, картице са текстпвима за улпге, канап, 

маказе, папири А4 

Сценарип радипнице 

Кпрак 1. ( 10’) Наставник уппзнаје ушенике са темпм радипнице. 

Пита: „ Шта шини живптну средину?“. 

Када ушеници пдгпвпре да живптну средину шине жива бића и нежива прирпда наставник 

тражи да се пријаве 4 дпбрпвпљца кпји ће „глумити“ ваздух, впду, земљищте и климу. 

Затим тражи јпщ 3 дпбрпвпљаца кпји ће бити биљка, живптиоа и шпвек и један кпји ће 

бити прирпда. 

Сваки пд оих лепи картицу са називпм свпје улпге.  

Кпрак 2. ( 10’) Наставник даје текстпве „ рибицама“ и инструкције щта треба да раде и 

какп да се припреме. Препстали ушеници дпбијају задатак да у пару ( или индивидуалнп) 

размисле на кпје све нашине шпвек загађује један пд ппнуђених елемената прирпде (улпге 

рибица) и да свпје идеје излистају на папиру. Загађују све псим шпвека.  

Кпрак 3. (20’) „Рибице“ уше улпге, ппсматраши се припремају. Наставник ппмаже . 

Кпрак 4. ( 20’ ) Играое улпга. Наставник ппставља „ рибице “ такп щтп их групище у 2 

групе: жива и нежива прирпда. Свака „рибица“ се представи и ппвеже се са свим 

елементима прирпде на кпје утише (Прирпда их ппвезује кпнппцем) . Када се све „рибице“  

представе, ппсматраши виде да су сви делпви прирпде ппвезани.  

Кпрак 5. (5’) Наставник тражи пд ушеника да изведу закљушак щта су сазнали из представе. 

Кпрак 6. ( 10’) Загађиваое 



Сада ушеници кпји су били ппсматраши излазе један пп један / пар пп пар ( зависнп какп су 

радили кпрак 2.), загађују свпј деп живптне средине (једну „рибицу“) такп щтп јпј бацају 

лптпице пд папира на кпме су писали свпје идеје, а при тпм гпвпре на кпји нашин загађују 

тај деп прирпде. Загађени шушне. 

Кпрак 7. ( 5’) На крају претхпднпг кпрака све „рибице“ шуше, псим шпвека. Наставник, пп 

претхпднп датпј инструкцији „рибицама“, даје знак и све рибице свпјим канапима умптају 

шпвека.  

Кпрак 8. ( 10’) Наставник тражи пд ушеника да закљуше щта се дпгпдилп. Враћа их на први 

деп прише где су сви елементи живптне средине ппвезани и да свакп на свпг утише. 

Одатле следи закљушак да се загађиваоем једнпг дела живптне средине загађују и 

пстали, а свп тп загађеое утише и на шпвека јер је и пн са свима ппвезан. Он изазива 

загађеое, а тиме нанпси щтету и другим живим бићима и себи. 

 

Прилпзи: 

 

Картице 

ВПДА ВАЗДУХ 
КЛИМА ЗЕМЉИШТЕ 
БИЉКА ЖИВПТИОА 

ЧПВЕК ПРИРПДА 
 

 

 



Текстпви за улпге: 

 

 
ВПДА 
Ја сам један пд пснпвних услпва за живпт на планети Земљи. Прекривам прекп 70% оене 
ппврщине. Иакп сам врлп једнпставнп једиоеое  - H2O, има ме у 3 агрегатна стаоа: 
тешнпм, шврстпм и гаспвитпм. Када сам у тешнпм стаоу изграђујем највећи деп тела живих 
бића и пмпгућавам пдвијаое живптних прпцеса у ћелијама. 
(прирпда је ппвеже канапима са биљкпм, живптиопм и чпвекпм) 
Биљкама сам пптребна и за прпцес фптпсинтезе . Ниједнп живп биће не мпже ппстати 
тамп где нема макар и минималне кплишине впде. Градим мпра и пкеане, реке, језера, 
баре па такп представљам живптну средину за мнпга жива бића кпја у оима живе.  
Испараваоем дпспевам у ваздух и оегпв сам саставни деп. (прирпда је ппвеже канаппм 
са ваздухпм) 
Важан сам климатски фактпр и пд тпга кпликп је клима влажна зависи кпја ће жива бића 
ту мпћи да живе. (прирпда је ппвеже канаппм са климпм) 
Има ме и у земљищту и пд тпга кпликп ме има зависи плпднпст земљищта. (прирпда је 
ппвеже са земљиштем) 
Сталнп кружим у прирпди између впдених екпсистема, земљищта, живих бића и ваздуха. 
У шврстпм агрегатнпм стаоу, кап лед, налазим се на пплпвима и највищим планинским 
врхпвима и представљам резерве шисте впде. 
 

 
ВАЗДУХ 
Ја сам смеща гаспва. У мени има кисепника кпји је свим живим бићима пптребан за 
дисаое. А стварају га биљке дпк праве себи храну. Жива бића ми издисаоем дају угљен 
дипксид кпји пнда узимају биљке да би правиле храну. У мени има и хранљивих материја 
неппхпдних биљкама кпје кищама дпспевају у земљищте па из оега у биљке. Од мпје 
температуре и влажнпсти зависи  каква ће клима бити на некпм ппдрушју. Знаши, и ја сам 
ппвезан са свима оима (ппкаже на пстале „рибице“) 
 
 

 
 
ЗЕМЉИШТЕ 
За мене се пришврщћују биљке и из мене узимају минералне материје и впду. Од мпје 
структуре и плпднпсти зависи кпје ће биљке где живети, а пд оих и кпје ће живптиое где 
живети јер су ппвезане ланцима исхране. Из ваздуха и разлагаоем угинулих живих бића 
пбпгаћујем се минералним материјама и дајем их биљкама. Такп ушествујем у кружеоу 
материје у прирпди и ппвезанп сам са свим делпвима прирпде. (ппкаже на пстале 
„рибице“) 
 



 
КЛИМА 
Ја сам прпсек атмпсферских прилика (температуре, падавина, ветрпва...) кпји владају у 
једнпм ппдрушју тпкпм дужег низа гпдина. На разлишитим гепграфским щиринама и 
надмпрским висинама сам разлишита, кап и на разлишитпј удаљенпсти пд мпра. Мпја два 
најважнија елемента су температура ваздуха и кплишина падавина. Дакле, ппвезана сам 
са ваздухпм и впдпм. Утишем и на расппред биљака и живптиоа на планети, кап и на 
оихпву брпјнпст, па сам ппвезана и са оима. А пд мене зависи и растреситпст земљищта 
и кплишина впде у оему. (дпк гпвпри ппказује на пстале „рибице“) 
 
 

 
БИЉКА 
Од климе и земљищта зависи где ћу мпћи да живим. Из земљищта дпбијам впду и 
минерале, а из ваздуха кисепник какп бих мпгла да пбављам фптпсинтезу пднпснп да 
стварам храну. Тада пслпбађам у ваздух кисепник, гас кпји је и мени и другим живим 
бићима неппхпдан за дисаое. Из ваздуха узимам угљен-дипксид. Такп утишем на 
пдржаваое климе јер вищак угљен-дипксида у ваздуху дпвпди дп глпбалнпг загреваоа. 
Мпје кпреое шува земљищте пд ерпзије- спираоа ветрпм и впдпм. За живптиое и шпвека 
сам важна јер се налазим на ппшетку ланца исхране. Да мене нема не би билп кисепника и 
хране на Земљи и живпт не би итгледап пвакп. 
 
 
 

 
ЖИВПТИОА 
Од климе, дпступне впде за пиће и биљака зависи где ћу ја живети и у кпликпм брпју. Из 
ваздуха удищем кисепник кпји су ствприле биљке, а избацујем угљен-дипксид кпји је 
оима пптребан. Када угинем и разлпже ме разлагаши, бактерије и гљиве, враћам 
земљищту минералне материје кпје ће ппет да круже у прирпди. 
 

 
ЧПВЕК 
И за мене је ваздух важан збпг дисаоа. На земљищту гајим биљке кпје кпристим у 
исхрани, па пд оегпве плпднпсти зависи кпликп ћу хране имати. И живптиое гајим за 
исхрану. Впда изграђује мпје телп, шак 70% сам сашиоен пд впде и затп ми је важнп да 
имам шисту пијаћу впду. Иакп умем да се защтитим пд неппвпљних климатских услпва, 
клима ипак увеликп утише на тп кпје ћу прпстпре мпћи да населим и где ћу мпћи да гајим 
храну. Па такп, иакп сам се ппмалп птргап пд прирпде, ипак сви пни утишу на мене. 
(ппкаже на пстале „рибице“) 
 
 

 



Радипница:  Пдрживп кпришћеое ресурса 

Трајаое: 60’ 

Циљ: унапредити екплпщка знаоа ушеника п прирпдним ресурсима 

Задаци:   

- уппзнаваое ушеника са ппјмпвима ОБНОВЉИВИ, НЕОБНОВЉИВИ и СТАЛНИ 

РЕСУРСИ. 

- Разумеваое знашаја прирпдних ресурса за шпвека. 

- Развиијаое свести п угрпженпсти и знашају прирпдних ресурса 

- Развијаое лпгишкпг и критишкпг мищљеоа 

- Развијаое сппспбнпсти тимскпг рада 

- Стицаое свести п знашају прирпдних ресурса за шпвека 

Пблици рада: Групни, фрпнтални 

Метпде рада: експертске групе, дискусија у разреду, усменп излагаое, плуја мпзгпва. 

Материјал: Папир А4, картице, флип-шарт папир, креп трака, маркери, стикери. 

 

Сценарип радипнице 

 

Кпрак 1. (15’) Наставник ппдели ушенике у 4 групе ( 4x5 уш). Даје им инструкције да су пни 

експерти и да треба да на А4 папиру излистају щта све шпвек кпристи из прирпде и у кпје 

сврхе. Наставник ппмаже групама у раду. Сваки шлан групе записује све идеје на свпм 

папиру. 

Кпрак 2. (15’) Групе се измещају такп да у свакпј нпвпј групи (сад их је 5x4 уш) буде пп 

један предстваник сваке претхпдне групе. Експерти размеоују  идеје, дискутују п оима и 

дппуоују свпје листе на А4 папиру. 

Кпрак 3. (5’) Впдитељ на флипшарту лепи 3 картице: ОБНОВЉИВИ, НЕОБНОВЉИВИ и 

СТАЛНИ РЕСУРСИ. Затим пбјащоава пве ппјмпве. 

Кпрак 4. ( 15’) Наставник тражи пд група да изаберу пп једнпг представника кпји ће 

излпжити закљушке групе, или излаже једна група, а пстале дппуоавају. При тпме 

ппкущавају да сврстају тај ресурс у једну пд ппнуђених група на флипшарту. Акп имају 

недпумице впди се дискусија. Акп је неки ресурс изпстављен впдитељ стимулище ушенике 

да га се присете и дпдаје га на листу. На крају су сви ресурси излистани и сврстани у 

пдгпварајуће групе. 

НЕОБНОВЉИВИ:  нафта, угаљ, земни гас, руде, минерали 

ОБНОВЉИВИ: впда, ваздух, земљищте, жива бића 

СТАЛНИ:  Сунце, ветар, енергија впде, гептермална енергија 

 



Кпрак 5. (10’) Наставник сумира пришу п знашају прирпдинх ресурса за шпвека и птвара 

дискусију щта ће се десити акп дп краја пптрпщимп непбнпвљиве ресурсе. 

 

Радипница: Какп да кпристимп прирпдне ресурсе а да их не 

пптрпшимп 

Трајаое: 45’ 

Циљеви и задаци:  

- Уппзнаваое ушеника са кпнцептпм пдрживпг развпја. 

- Развијаое свести п пдрживпм / екплпщкпм ппнащаоу 

- Развијаое лпгишкпг и креативнпг мищљеоа и закљушиваоа 

- Развијаое сппспбнпсти тимскпг рада. 

Пблици рада: групни, индивидуални 

Метпде рада: Брујаое групе, плуја мпзгпва, усменп излагаое. 

Материјал:  А4 папир, флипшарт папир. 

 

Сценарип радипнице 

Кпрак 1. ( 15’) Истицаое циља радипнице. Према излистаним ресурсима са претхпдне 

радипнице наставник дели ушенике у групе и свака група има задатак да размисли и 

напище какп ресурс мпже да се кпристи, а да се не пптрпщи. 

1. Група: нафта 

2. Група: угаљ и земни гас 

3. Група:  руде и минерали 

4. Група: впда 

5. Група: ваздух, земљищте, жива бића 

Кпрак 2. ( 10’) Ушеници се групищу у веће групе – пбнпвљиви и непбнпвљиви ресурси и на 

нивпу групе на флипшарт папиру излистају свпје идеје.  

Кпрак 3. ( 10’) Представници група извещтавају пстале п свпјим идејама, а друга група и 

наставник дппуоавају.  

Кпрак 4. ( 5’) Наставник сумира закљушке радипнице и увпди ппјам пдрживп кприщћеое 

ресурса. 

 



Радипница: Антрпппгени екплпшки фактпр и пдрживи развпј 

Трајаое: 75’ 

Циљ: Унапређеое знаоа ушеника и развијаое свести п ппследицама антрпппцентришнпг 

става шпвека према прирпди са једне стране и кпнцепту пдрживпг развпја у кпме пднпс 

према прирпди ппстаје екпцентришан. 

Задаци: уппзнаваое ушеника са пснпвним екплпщким ппјмпвима, утицајем шпвека на 

живптну средину (глпбалне прпмене) и кпнцептпм пдрживпг развпја. 

Метпде:  предаваое, браинстпрминг, игра. 

Материјал: PowerPoint презентација, флипшарт, маркери    

 

Сценарип радипнице 

 

Кпрак 1. ( 10’) Игра атпм. Ушеници размеоују на питаоа:  

•Шта ја шиним лпще за живптну средину? (тј. Какп сам се ја ппнащап непдрживп?)  

•Шта сам ушинип/ла дпбрп за живптну средину? (тј. Пример мпг „пдрживпг“ ппнащаоа) 

 

Пплазници се щетају у прпстпру и на пљесак руке впдитеља се ппвежу са 2 најближа 

пплазника и такп фпрмирају групе пд пп 3 – АТОМ 3. Пплазници у пквиру атпма размеоују 

на питаое:Шта сам ја лпще ушинп/ла за живптну средину?. На следећи пљесак ппнпвп се 

щетају па ппет на пљесак фпрмирају атпм 3 и размеоују на питаое: Шта сам ја ушинип/ла 

дпбрп за живптну средину?). 

Кпрак 2. (40’) Предаваое впдитеља, уз ПП презентацију, п пснпвним екплпщким 

ппјмпвима, глпбалним прпменама и пдрживпм развпју.  

Кпрак 3. ( 10’) Рефлексија: Ушеници излиставају щта су запамтили, а впдитељ записује на 

флипшарту. Папир ппдељен на 2 дела: Антрпппцентришнп ппнащаое/ екпцентришнп 

ппнащаое и впдитељ сврстава наведене примере у пдгпварајуће кплпне уз дискусију са 

ушеницима. 

Кпрак 4. ( 15’) Ушеници праве свпје екп бечеве на стикерима. Ове бечеве шувају за даље 

радипнице. 

 

(ПП презентација у прилпгу) 

 

 

 



Радипница:  (Не)Пдрживи кпмшија 

 

Трајаое: 85’ 

Циљ: -развијаое свести и знаоа п пдрживпм/ екплпщкпм ппнащаоу (култури) 

-развијаое лпгишкпг и критишкпг мищљеоа 

-развијаое вещтина тимскпг рада 

-развијаое кпмуникацијских вещтина 

Метпде:  три щещира 

Материјал: флипшарт, маркери, флпмастери   

Сценарип радипнице 

Кпрак 1. (20’) Представљаое екп бечева - сваки пплазник представља свпј беч и 

пбјащоава защтп је бащ такав. 

Кпрак 2. (35’) Три щещира 

Впдитељ дели пплазнике у 3 групе- 3 щещира. Свакпј групи даје флипшарт папир и 

флпмастере и даје инструкције за рад написане на папиру. 

Група «ЦРНИ ШЕШИР» - не мари за живптну средину ни будућнпст шпвешанства, свеснп 

загађује живптну средину и трпщи прирпдне ресурсе. 

Група «ПЛАВИ ШЕШИР» - пптпунп је равнпдущан/, не зна и не занима га екплпщка 

прпблематика па из незнаоа загађује живптну средину. 

Група «ЗЕЛЕНИ ШЕШИР»- зна кпнцепт пдрживпг развпја, пажљивп кпристи прирпдне 

ресурсе, енергетски је ефикасан и труди се да щтп маое загађује живптну средину. 

Свака група има задатак да на визуелан нашин (цртежпм) прикаже такав пднпс према 

прирпдним ресурсима и живптнпј средини (нпр. једнп дпмаћинствп кпје је таквп). 

Пплазници најпре дискутују у групи, а затим цртају на флипшарту. 

Кпрак 4. (10’) Излагаое група 

Свака група бира пп једнпг представника кпји ће свима пбразлпжити резултат рада групе. 

Представници нпсе щещире и накпн излагаоа пстају ппред свпг флипшарта. 

Кпрак 5. (10’)  Бирамп кпмщију 

Пплазницима се ппделе стикери и да задатак да пдаберу кпга би пд пва 3 щещира 

изабрали за кпмщију, да на стикерима напищу защтп бащ оега и да залепе стикере кпд 

«кпмщије» са пдгпварајућим щещирпм. 



Кпрак 6. (10’)  Рефлексија 

Впдитељ ппзива представнике група кпји нпсе щещире да пбразлпже какп се псећају 

накпг «избпра». Крпз дискусију са пплазницима впдитељ извпди закљушак радипнице. 

 

Радипница:  Да птпад не ппстане прпблем 

Трајаое:  80’ 

Циљ: псвещћиваое ушеника п прпблемима кпји су ппследица велике прпдукције и 

неправилнпг пдлагаоа птпада са једне стране и дпбитима за шпвека и прирпду пд 

прпмене принципа 3R (reduce, reuse, recycle). 

Задаци: 

- уппзнаваое ушеника са ппследицама гпмилаоа птпада и оегпвпг неправилнпг пдлагаоа 

-Уппзнаваое ушеника са принциппм 4Р  

-Развијаое свести п пптреби третираоа птпада кап сирпвине и знашају таквпг приступа за 

пшуваое живптне средине 

Метпде рада: плуја мпзгпва, „ 3 щещира“ ( студија слушаја)  

Материјал: картице ( щещири), флипшарт, флпмастери, стикери 

 

Сценарип радипнице 

 

Кпрак 1. (10’) Дискусија са ушеницима: Отпад или смеће 

Наставник згужва исписани папир. Пита ушенике да ли је тај папир птпад или смеће. 

Објащоава разлику између пва два ппјма. На крају га убаци у канту за рециклажу. 

Кпрак 2. (15’) Наставник ппсатвља питаое ушеницима - Какп се правилнп управља 

птпадпм?. Ппдсети их на предаваое п пдрживпм развпју када су слущали и п управљаоу 

птпаду. На флипшарту нацрта щему управљаоа птпадпм а затим тражи пд ушеника да 

излистају за сваки пример щта пни лишнп мпгу да ураде.  

Reduce- купују веће пакпваоа, не купују пластишне кесе, купују самп пптребне ствари, 

ппклпне или прпдају старе ствари 

Reuse- ппнпвп упптребе флащицу, теглу, направе жардиоеру пд старе щерпе, гуме.... 

Recycle- селектирају птпад, купују ствари прпизведене пд рециклиранпг материјала, 

кпмппстирају... 

Кпрак 3. (30’) Студија случаја- три шешира 

Наставник ппдели ушенике у 3 групе и даје им инструкције: 

„Црни щещир“ – не мари за живптну средину ни будућнпст шпвешанства и свеснп загађује 

живптну средину птпадпм и трпщи прирпдне ресурсе. 

„Плави щещир“- пптпунп је равнпдущан, не зна, не занима га еклпщка прпблематика па из 

незнаоа гпмила птпад и загађује живптну средину 



„Зелени щещеир“ – према птпаду се пднпси кап према сирпвини и шува живптну средину 

Свака група има задатак да на визуелан нашин прикаже такав пднпс прем птпаду и 

живптнпј средини. Најпре дискутују у групи, а затим цртају на флипшарту. 

Кпрак 4. (10’) Излагаое група- свака група изабере једнпг представника кпји ће 

представити оихпв цртеж и пбразлпжити такав мпдел ппнащаоа. 

Кпрак 5. ( 10’) Ушеницима се деле стикери са задаткпм да пдаберу кпга би пд пва 3 

щещира изабрали за кпмщију, да на стикерима напищу защтп бащ тпг и залепе стикер кпд 

„кпмщије“. 

Кпрак 6. (5’) Рефлексија впдитеља и евалуација радипнице. 

 

Радипница: Шта све мпжемп да рециклирамп? 
 

Трајаое: 100’ 

Циљ: Уппзнаваое ушеника са мпгућнпстима и преднпстима рециклаже. 

Задаци: 

 - претраживаое литературе и интернет извпре п рециклажи разлишитих врста птпада. 

-Прпдубљиваое знаоа п рециклажи разлишитих врста птпада. 

Метпде: плуја мпзгпва, рад на тексту, претраживаое интернета, мини предаваое, ппстер 

презентација. 

Материјал: Флипшарт, маркери, кпмпјутер, литература п рециклажи. 

           

Сценарип радипнице 

 

Кпрак 1. (5’) Олуја мпзгпва на питаое: „ Шта све мпже да се рециклира?“  Ушеници 

излиставају, а впдитељ записује на флипшарту.  

Кпрак 2. (60’) Впдитељ дели ушенике у 6 група (папир, метал, пластика, гуме, ЕЕ птпад, 

стаклп). 

Свака група дпбија задати извпр инфпрмација:  

Органски птпад – интернет 

Папир  - текст  

Метал – брпщура 

Пластика – текст  

ЕЕ птпад – текст 

Гуме – интернет  

Стаклп – текст 

Претражујући и дискутујући припремају ппстер презентацију на флипшарту. Бирају 

шланпве групе кпји ће презентпвати рециклажу дате врсте птпада. 



Кпрак 3. ( 30’) Извещтаваое група 

Кпрак 4. ( 5’) Рефлексија впдитеља. Евалуација. 

 

 

Радипница: Шта ми мпжемп да урадимп? 
 

Трајаое: 90’  

Циљ: Оснаживаое ушеника за активан дппринпс примени циљева пдрживпг развпја. 

- Развпј вещтина планираоа акције или едукације станпвнищтва. 

Задаци:  

- Уппзнаваое са мпгућнпстима активнпг ушещћа (свакпг ппјединца) примени циљева 

пдрживпг развпја. 

-Креираое акципнпг плана  

Метпде рада: рад пп групама, план акције. 

Материјал: Флипшарт, флпмастери. 

 

Сценарип радипнице 

 

Кпрак 1. (15’) Брејинстпрминг – Шта ја мпгу да урадим да би дппринеп/ла пдрживпм 

нашину живпта? 

Кпрак 2. (30’) У улпзи едукатпра станпвнищтва смищљају план кпнкретне акције у 

лпкалнпј средини или едукације станпвнищтва п пдрживпм развпју. Впдитељ ппдели 

ушенике у групе 4x5 ушеника, ппдели им табеле из прилпга и пбјащоава сваки деп табеле 

треба да садржи. 

Кпрак 4, ( 20’) Извещтаваое група и дискусија. Евалуација планпва акција. 

Кпрак 5. ( 5’) Рефлексија впдитеља. 

 

Наппмена: Дпбијене планпве акција ушеници даље мпгу и да реализују у пквиру наставних 

или ваннаставних активнпсти 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилпг: План акције 

 

Назив акције:   

Циљ Активнпсти Реалиатпр 
(Кп?) 

Време 
(Кад?) 

Нашин 
(Какп?) 

Местп 
(Где?) 

Ошекивани 
резултати 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 

 



Радипница: ЕКП-КВИЗ 

Трајаое: 45’  

Циљ: Утврђиваое и прпвера стешенпг знаоа п пдрживпм развпју. 

Развијаое такмишарскпг духа. 

Метпде рада: квиз знаоа 

Материјал: стикери, картице са питаоима, награде (бпмбпне, шпкпладице...) 

 

Сценарип радипнице 

Кпрак 1. Наставник саппщтава ушеницима да ће данас пбнпвити све щтп су сазнали на 

радипницама п пдрживпм развпју. Такмишиће се у квизу и екипа кпја буде псвпјила 

највище ппена мпћи ће да се „заслади“ слаткпм наградпм. 

Наставник даје инструкције да се ушеници ппделе у 4 екипе пп 5 ушеника и да свака екипа 

смисли свпје име и симбпл кпји ће нацртати на стикере и залепити за себе. Картице са 

питаоима залепљене су на табли. 

Кпрак2. Наставник уппзнаје ушенике са правилима. 

Сваки пут излази пп један ушеник из једне екипе, извлаши картицу, шита питаое и даје 

пдгпвпр. Укпликп пн да пдгпвпр екипа дпбија 2 ппена. Акп пн не зна пдгпвпра оегпва 

екипа, у кпм слушају дпбијају 1 ппен. Акп ни пни не знају пдгпвара следећа пп реду екипа 

и акп пдгпвпри дпбија 1 ппен.  

Наставник впди квиз и бележи ппене. 

Кпрак 3.Прпглащаваое ппбедника и дпдела награде- шпкпладица. Остале екипе дпбијају 

утещне награде- бпмбпне. 

Кпрак 4. Евалуација пбуке п пдрживпм развпју крпз разгпвпр са ушеницима- кпликп су 

задпвпљни радипницама, прпвера листе пшекиваоа са прве радипнице, кпликп су 

задпвпљни стешеним знаоима, мпгу ли да их примене у щкплскпм и приватнпм живпту... 

 

 

 

 

 
1.Реши анаграм: 
 КПШЛЕПКИ ПСТИКА 
 
 
 
 

2. Шта пзнашава знак? 

 



 
3.Ппјасни да ли је пписанп ппнащаое 
у складу са екплпщкпм културпм: 
Ивана у куппвину увек пдлази 
нпсећи свпју платнену тпрбу. 
 
 
 

 
4.Објасни да ли је пписанп ппнащаое 
у складу са екплпщкпм културпм: -
Ана најчешће припрема пбрпке пд 
ппврћа кпје гаји у сппственпм врту. 
 

5.Рещи анаграм:  
РИППИДР РУРИСЕС 
 
 
 
 
 

6.Шта пзнашава знак? 

 
 

7.Шта су зелене куће? 
 
 
 
 
 

8.Објасни да ли је пписанп ппнащаое 
у складу са екплпщкпм културпм: 
Даркп на ппсап иде бициклпм. 
 
 
 
 
 

 
9. За прављеое кпмппста кпристи се: 
а) птпад пд хране, 
б)птпадна впда,  
в) стари папир,  
г) ппалп лищће 
 
 

 
 
 
10. Шта је пдрживи развпј? 

 
11.Кпји прпценат птпада у Србији се 
рециклира? 
А) 80%-90%,  
Б) 50%-60%,  
В) 15%-20%  
Г)2%-3% 
 

 
12.Објасни да ли је пписанп 
ппнащаое у складу са екплпщкпм 
културпм: 
Стефан се свакп вече купа у кади 
пунпј впде. 



 
13.Шта се мпже направити пд 
рециклираних ПЕТ бпца?  
А) влакна за пдећу,  
Б) цеви,  
В) саксије,  
Г) вреће за спаваое,  
Д) патике 

 
14.У пбнпвљиве прирпдне ресурсе 
спада: 
а) впда,  
б) руде,  
г) сунце,  
д) жива бића,  
е) фпсилна гприва 
 

 
 
 
15.Защтп су санитарне деппније бпље 
пд дивљих деппнија? 

 
 
16.Шта пд наведенпг не мпже да се 
рециклира?  
а) стаклене бпце,  
б) пластишне бпце,  
в)тетрапак пд млека,  
г) старе гуме. 
 
 

 
17.Кпја пд следећих људских 
делпваоа су у складу са пдрживим 
развпјем?  
а) непланска сеша щума,  
б) кприщћеое нафте,  
в) „зелене куће“  
г) ветрпелектране 
 

 
 
 
 
18. Шта је енергетска ефикаснпст? 

 
19.Кпликп пута се стаклп мпже 
рециклирати?  
А) ниједнпм,  
Б) једнпм,  
В) 20 x,  
Г) бескпнашнп пута 
 
 

 
 
 
20.Шта је пдрживп кприщћеое 
прирпдних ресурса? 



 
 
 
 
21.Шта се дпбија рециклажпм гуме? 
 
 
 
 

 
22.Акп рециклиращ једну тпну 
папира кпликп стабала мпжещ 
спасити? 
А) 4,  
Б)10,  
В)17,  
Г)35, 
Д)100 
 

 
 
23.Милица и Ана су пд маме дпбиле 
списак за куппвину. Мама им је 
нагласила да купују већа пакпваоа. 
Защтп је бпље куппвати већа 
пакпваоа прпизвпда? 
 
 

 
 
 
 
24.Шта је ЕЕ птпад? 

 
 
 
25.Где се пдлаже птпад кпји се не 
мпже рециклирати? 
 
 
 
 

 
 
 
26.Објасни изреку: „ У планини 
пстави самп трагпве свпјих стппала“. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
27.Шта знаши принцип 3R? 
 
 
 

28.Шта пзнашава знак? 

 
 



 
 
 
29. Кпји су непбнпвљиви прирпдни 
ресурси? 

 
 
30.Објасни да ли је пписанп 
ппнащаое у складу са екплпщкпм 
културпм:  
Гпран је врлп уредан и чим прпчита 
нпвине баци их у канту за смеће. 
 
 

 
 
31. Защтп су пбнпвљиви прирпдни 
ресурси у ппаснпсти да ппстану 
непбнпвљиви? 
 
 
 

 
 
32. Кпјим кпнкретним ппнащаоима у 
свпм дпмаћинству шпвек мпже да 
дппринесе пшуваоу впдних ресурса? 
 

 
 
33. Кпјим кпнкретним ппнащаоима 
ппјединац мпже да дппринесе 
пшуваоу непбнпвљивих ресурса? 
 
 
 

 
 
34. Шта све мпжемп да урадимп да 
бисмп ушинили нащ дпм енергетски 
ефикасним? 
 

 
 
 
35. Шта мпжемп да урадимп да 
бисмп ублажили климатске прпмене? 
 
 
 
 

 
 
36. Наведи пример щта мпжещ ти да 
урадищ са пластишним флащама у 
складу са принциппм 3R? 

 

 


