
 

ОПИС И ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

за школску 2017/ 2018. годину 

1. УВОД 

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета 

млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора родитеља 

проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете 

многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу 

за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од 

запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни 

рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се 

могу квалитетно решети наведени проблеми. Нова улога школе на тај начин ће бити 

максимално и  рационално искоришћена, јер пружа небројене могућности деловања у 

сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој 

породици и заједници. 

2. ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак у 

школи за ученике првог и другог разреда. Боравак и рад према таквом облику организује 

се од 07,00 до 17,00 сати. У боравку ради један учитељ, у обе смене. Учитељ који ради у 

продуженом боравку договара се и усклађује своје активности са учитељима из редовне 

наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељ из 

продуженог боравка је упућен на континуирану сарадњу са педагогом и психологом 

школе, а сарађује и са родитељима, одржава родитељске састанке и појединачне 

индивидуалне разговоре с родитељима. 

3. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 

▪ омогућити детету боравак испуњен различитим садржајима који ће повољно 

утицати на развој целокупне личности, индивидуалних и јединствених потенцијала, 

▪ омогућити развој детета као социјалног бића, 

▪ припремити дете за даље образовање и перманентно учење. 

Специфични циљеви 

• потпун и хармоничан развој детета, 

• важност истицања индивидуалних различитости, 

• корелација учења и слободног времена, 



• иновативнији и флексибилнији приступ учењу, 

• оспособљавање ученика за самостално учење, 

• подстицање мотивације за учењем, 

• партнерство у образовању, 

• улога технологија у образовању, 

• брига о деци са посебним потребама, 

• темељна улога образовања у раном детињству, 

• олакшавање преласка из млађих у старије разреде основног образовања, 

• перманентно образовање. 

4. КЉУЧНА ПОДРУЧЈА РАЗВОЈА 

Хармоничан развој тела и душе: задовољавање потребе за кретањем; поправљање 

координације покрета, осећаја за ритам; утемељивање основних хигијенских и 

здравствених навика; обогаћивање емоционалног живота; упознавање себе и других. 

Процес социјализације и комуникације: изграђивање и континуирани рад на 

побољшању интелектуалних, емоционалних и моралних особина личности; упознавање са 

друштвено прихватљивим облицима понашања у одређеним ситуацијама; јачање хуманог 

односа према друштву; усвајање практичних знања и повезаних са грађанским васпитањем 

и свакодневним животним дужностима. 

Вербална комуникација:рад на усавршавању вербалне вештине и проширивању 

вокабулара; циљани развој менталних способности; утемељење вештина за самоучење и 

самоедукацију. 

Утемељење основа математичке, логичке као и  научно - технолошке писмености: 

активности креативног, јасног и логичког решавања проблема; откривање, ређање, 

класификовање, генерализовање, скицирање, рачунање и мерење; примена математичких 

знања у различитим концептима; коришћење математичке терминологије. 

Културно - уметничко подручје развоја: повезивање емотивне и моралне са естетском 

сфером живота и рада кроз позоришне и филмске представе, читање поезије и прозе; 

креативно изражавање кроз креирање ликовно - вајарских радова. 

Игра, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, дечије 

народне игре из народне традиције, групно импровизовање игара праћено ритмом, 

покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд. 



5. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Остваривање циљева и развој кључних подручја најбоље ће се остваривати усмеравањем 

рада на садржаје, теме, кључне појмове и образовна постигнућа која су прописана 

Наставним планом и програмом за одређени разред. Садржаје ће реализовати учитељ у 

продуженом обравку али у сарадњи са учитељем који ради у редовној настави. Стога је 

важно све активности планирати како би се постигла кохерентност међу одабраним 

садржајима и усклађеност деловања међу учитељима. Врема предвиђено за реализацију 

пратећих активности треба реализовати у складу с предходно наведеним циљевима рада у 

продуженом боравку имајући увек на уму узраст и могућности детета. Посебну пажњу 

треба посветити целокупном развоју детета. 

 

6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ФОНДА ЧАСОВА РЕДОВНИХ И ПРАТЕЋИХ 

АКТИВНОСТИ 

Редни 

број 
Редовне активности дневног боравка 

Недељни 

број радних 

часова 

Годишњи број 

радних часова 

1 
Израда домаћих задатака и учење (српски језик, 

математика, свет око нас) 
10 440 

2 
Допунска настава, додатна настава (српски језик, 

математика) 
2 88 

 
Пратеће активности продуженог боравка     

3 Мала школа великих ствари 2 88 

4 Оловка пише срцем 2 88 

5 Шарам - стварам 2 88 

6 Певам, плешем, глумим 2 88 

7 Видео пројекције 2 88 

8 Игре без граница 5 220 

9 Активности по избору ученика 2 88 

  
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПРОДУЖЕНОГ 

БОРАВКА 
    



10 Припрема за оброк и исхрана 1 44 

 
Укупно: 30 1320 

 
Припрема и планирање послова 10 440 

 
Укупно: 40 1760 

 

Напомена: Број часова у току недеље може бити промењен у зависности од потребе 

додатне, допунске наставе и активности по жељи ученика. 

 

7. ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА 

Када је настава поподне: 

Од 07:00 до 8:00 Пријем деце у боравак 

Од 8:00 до 9:15 Јутарња гиманстика и слободно време 

Од 9:15 до 9:45 Припреме за доручак, доручак 

Од 9:45 до 11:00 Самосталан рад – часови учења 

Од 11:00 до 11:30 Слободно време 

Од 11:30до 12:15 Слободне активности (развој језика; радно - техничке, ликовне, музичке 

и физичке активности) 

Од 12:15 до 12:45 Лична хигијена, ручак 

Од 12:45 до 13:00 Спремање простора боравка, одлазак на редовну наставу 

Када је настава пре подне: 

Од 11:00 до 11:15 Долазак деце са редовне наставе 

Од 11:15 до 12:15 Слободно време 

Од 12:15 до 12:45 Лична хигијена, ручак 

Од 12:45 до 14:00 Самосталан рад, часови учења 

Од 14:00 до 14:30 Слободно време 



Од 14:30 до 15:30 Слободне активности (развој језика; радно - техничке, ликовне, музичке 

и физичке способности) 

Од 15:30 до 16:15 Спремање простора боравка 

Од 16:15 до 17:00 Одлазак ученика кући 

 

8. ДИДАКТИЧКО - МЕТОДИЧКЕ СМЕРНИЦЕ 

У складу са циљевима и задацима које желимо да остваримо и са развојним могућностима 

ученика, препоручује се комбиновање метода и облика рада како би се детету омогућило 

да на лак и безбрижан начин увежбава програмом предвиђене садржаје те максимално 

растерећено проводи своје слободно време. 

Важни педагошки принципи учења темеље се на томе: 

• Мотивациони фактор дечијег учења његова радозналост 

• Да дете буде активно у процесу учења 

• У центру процеса учења је језик 

• Дете треба учити вођен активностима и методама 

откривања 

• Социјална и емоционална димензија важан је фактор 

учења 

Начини организације облика рада: 

• Курикуларни приступ (уместо предметно - сатног) 

• Интегрисано учење и поучавање 

• Мултидисциплинарни приступ 

• Тимско и сарадничко учење 

• Истраживачка настава 

• Искуствено учење 

• Проблемска настава 

• Пројектна настава 

• Учење кроз игру, праксу, учење за живот 

• Факултативни програми (спортске активности) 

• Ванучионичка и теренска настава 

• Ваннаставне активности. 

9. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА 

(ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА) 

Наставни процес одвија се у у чионици, а програм рада продуженог боравка се остварује у 

просторијама које су прилагођене и опремљене искључиво за остваривање рада 



продуженог боравка. Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани тoпли 

оброк. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила 

понашања за време оброка, трпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. 

Просторије у којим ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, 

опремљене аудио - визуелном опремом дидиктичким материјалом и рачунаром. 

10. ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ПО 

ПОДРУЧЈИМА (ОКВИРНИ КУРИКУЛУМ) 

Пратеће активности се реализују у оквиру слободног времена. Пратеће активности су 

подељене у пет тематских група: 

• Мала школа великих ствари 

• Оловка пише срцем 

• Шарам - стварам 

• Певам, плешем, глумим 

• Игре без граница. 

Мала школа великих ствари: је област која обухвата учење о социјалним и културним 

тековинама, историјским и научним чињеницама, екологији итд. Учимо о пожељним и 

непожељним облицима понашања, о односима са окружењем, о начинима комуникације, о 

традицији. Исто тако учимо и основе лепог понашања, правима, обавезама, емоцијама... 

Оловка пише срцем: је област која има за циљ да помогне ученику да савлада теме 

прописане школским планом и програмом али и да прошири литерарно знање. Кроз ову 

активност ученици ће разивти способност говорног изражавања, комуникацијске 

способности, учење нових термина (богаћење речника). Кроз ову активност ученици 

утврђују градиво српског језика и књижевности прописано наставним планом и 

програмом. 

Шарам стварам је ликовно - вајарска секција. Уз помоћ облика и боја до уметничког 

изражаја. 

Певам, плешем, глумим је музичко - драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су 

елементи које ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама. 

Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре 

доприносе њиховом индивидуалном и моторичком развоју, развоју другарства и начина 

комуникације. 

Напомена: У распореду пратећих активности помињу се и видео пројекције. Садржај ових 

пројекција је усаглашен са васпитно - образовним начелима. 

 

 



 

Распоред часова пратећих активности 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Игре без 

граница 

Оловка пише 

срцем 

Мала школа 

великих ствари 

 

Видео 

пројекције 

Мала школа 

великих ствари 

Шарам - 

стварам 

Шарам - 

стварам 

Активности по 

избору ученика 

 Активности по 

избору ученика 

Певам, 

плешем, 

глумим 

 

Напомена - распоред се може мењати по потреби. 

10.1. МАЛА ШКОЛА ВЕЛИКИХ СТВАРИ 

Циљеви: 

• Промовисање друштвено прихваћеног понашања 

• Развијање критичког мишљења и односа према критици 

• Очување и унапређење здравља и односа према 

хигијенским процесима 

• Упознавање са природним елементима и појавама 

Резултати: 

• Познавање и поштовањe елемената културе живљења 

• Постизање нивоа емоционалне и социјалне зрелости 

• Успешна имплементација правила пристојног понашања 

у комуникацији са одраслима и вршњацима 

• Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно 

сагледавање својих особина) 

• Правилан однос према правилима и договорима 

• Препознати и уважавати сличности и разлике међу 

људима 

• Усмерава пажњу ка односу са вршњацима и спремнији 

је да им помогне 

• Препоснаје непристојно понашање 



• Избегава ситуације у којима може да се повреди 

• Познаје основна правила у саобраћајуи придржава их се 

• Поседује знања о значају здравља 

• Одржава личну хигијену 

 

Активности ученика: 

Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, 

учествовање у доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом 

едукације. 

Наставне методе и облици: дијалошка, илустративна, текстуална, интерактивна метода... 

Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару. 

Наставна средства: занимљиви текстови (извор интернет, часописис, енциклопедије...), 

видео материјали (научно - образовне емисије), мулитмедијални садржаји итд. 

Број Теме и садржаји 

1. ПОНАШАЊЕ 

 Непознати људи и ја 

 Лепе и ружне речи 

 Све бих само себи 

 Ниси ваљда тужибаба 

 Како се разликујемо једни од других 

 У позоришту 

 Пожури али буди пажљив 

 Правила и обавезе 

 Мала школа бонтона 

 Није тешко бити фин 

2. ШКОЛА 

 Другарство  



 Кад се друг разболи 

 Извините што сам закаснио 

 Ако не знаш, а ти питај 

3. САОБРАЋАЈ 

 Понашање у саобраћајним средствима 

 Понашање на улици 

 Од куће до школе 

4. ПОРОДИЦА 

 Понашање чланова породице једни према другима 

 Понашање за столом 

 Може ли мама све сама 

 У гостима 

5. ПРАЗНИЦИ 

 Излет у прошлост 

 Срећна Нова година 

 Свети Сава школска слава 

 Како можеш да усрећиш блиске и драге особе 

 Мама ти си моје... 

 Ускрс и његове лепоте 

6. ПРИРОДА 

 Свет биљака и животиња 

 Земља се непрекидно окреће 

 Зашто постоје дан и ноћ 

 Како настају таласи 



 Зашто је море слано 

 Упознајмо нашу планету 

 Ја сам део природе 

7. У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ 

 Пирамида исхране 

 Витаминска исхрана 

 Хигијена тела 

 Одржавање гардеробе 

 Моја соба чиста соба 

 Чега се треба чувати 

 

10.2. ОЛОВКА ПИШЕ СРЦЕМ 

Циљеви: 

• Оспособљавање за правилно артикулисање гласова 

• Оспособљавање за постепено учење читања ћириличних 

и латиничнихг слова 

• Развијање способности говорног изражавања 

• Развијање комуникацијских вештина 

• Развијање способности вербалног и писаног изражавања 

• Упознавање са правилима правописа 

• Развој способности за доживљавање и разумевање 

књижевног изражавања 

Резултати: 

• Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у 

српском језику 

• Разуме једноставна упутства 

• Уочава везу говора са невербалним облицима 

комуникације 

• Влада тахником читања: везује гласове за слова, везује 

слова за речи, чита реченицу као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је 

прочитано 



• Уочава целину и делове текста 

• Правилно употребљава велико слово 

• Познаје и користи елементе књижевних дела: наслов, 

увод, разрада и закључак 

Активност ученика: 

• Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и 

сликама 

• Смишља причу на основу слика 

• Смишља причу на задату реч или на основу датих 

елемената 

• Описује оно што је доживео 

• Решава ребусе, питалице, загонетке 

• Рецитује песме 

• Учествује у краћим представама 

• Ради на изради паноа 

Наставне методе и облици: метода разговора, вербална, демонстративна, текстуална, 

дијалошка, визуелна. 

Наставна средства: занимљиви текстови, слике, словарица, слагалица, прибор за цртање, 

часописи, ДВД player, рачунар. 

 

Број Теме и садржаји 

1. УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА 

 Изграђивање технике читања 

 Пантомима 

 Питалице 

 Брзалице 

 Загонетке 

2. ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

 Писање прича на основу слике 

 Решавање ребуса 



 Писање текста на основу одабране теме 

 Писање текста на основу слободне теме 

 Правописне вежбе 

3. УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА - 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 Интерпретација текста 

 Кад прочитам, ја све знам 

 Знање о језику 

 Знање о књижевности 

 Поштовање форме при писању састава (увод, разрада, 

закључак) 

 Покажи шта знаш (рецитал) 

 

10.3. ШАРАМ - СТВАРАМ 

Циљеви: 

• Усвајање основних знања о облицима, боји, 

композицији, сцени... 

• Развијање стваралачких и извођачких способности 

• Развијање критичког мишљења 

Резултати: 

• Препознају и разликују линије, облике и шаре у свом 

окружењу 

• Опажају и препознају различите површине (глатко, 

храпаво, меко, тврдо...) 

• Адекватно и активно учествују у презентацији 

сопствених и радова друге деце 

• Поштују свој рад и рад друге деце 

• На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге 

деце  

• Именује боје у палету 

Активности ученика: 



• Посматра, опажа, упорерђује, манипулише облицима и 

бојама 

• Манипулише алатом и материјалом 

• Препознаје и изражава доживљај 

Наставне методе и облици: конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, 

експериментална. 

Наставна средства: хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене 

боје, четкица, колаж папир, маказе, лепак, пластелин... 

 

 

Број Теме и саржаји 

1.  НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ 

 Основни облици 

 Композиција  

 Светлост и сенка 

2. ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА 

 Прибор  

 Скица 

 Цртање 

3.  О БОЈАМА 

 Палета боја 

 Боје око нас 

 Врсте боја 

3. СЛИКАЊЕ 

 Оловка или четкица 

 Цртам 

 Бојим 



4. СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ 

 Колаж 

 Пласталин 

 Коцка до коцке скулптурица 

 

10.4. ПЕВАМ, ПЛЕШЕМ, ГЛУМИМ 

Циљеви: 

• Савладати ритмичке основе 

• Упознати се са врстама и изворима звука 

• Савладати технику слушања музике 

• Развијање способности имитирања звука и покрета из 

околине 

• Развијање концентрације и опажања 

• Развијање способности изражавања мисли и осећања на 

сцени 

• Развијање креативног мишљења 

• Развијање критичког мишљења 

Резултати: 

• Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке 

• Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз 

музичку пратњу или без ње 

• Певање хорски 

• Креирају разне звучне ефекте 

• Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију 

покрета 

• Ученик ће бити способан да правилно артикулише 

гласове, акцентује речи и научи правилно да интонира. 

Активности учења: певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, 

препознавање, играње, креирање, глума, имитација, импровизација, извођење говорних 

вежби. 

Наставне методе и облици: метода рада по слуху, експериментална метода, 

демонстративна метода, фронтални, групни и индивидуални облик рада. 

Наставна средства: музички дискови, музички plyer… 



 

 

Број Теме и садржаји 

1.  МУЗИКА 

 Каква је ово песма 

 Познавање инструмената 

 Звук, тон 

 Бити критичар 

 Певам, певам 

 На чему све могу да одсвирам песму 

 Наш мали оркестар 

2. ПОКРЕТ И ЗВУК 

 Ходам у ритму 

 Плешем 

3. ГЛУМИМ 

 Основни елементи глуме 

 Имитација 

 Учионица је моја позорница 

 

10.5. ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

Циљеви: 

• Очувањea и унапређење здравља 

• Развијање моторичких способности, умења и навика у 

складу са индивидуалним карактеристикама 

• Развијање креативности уз покрет 

• Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да 

стечена знања и вештине практично примењују 



Резултати: 

• Поседује информације о значају здравља 

• Разликују правилно од неправилног држања тела 

• Изводе покрете у задатом смеру 

• Правилно изводе једноставне вежбе 

• Науче да сарађују у тиму  

Активности ученика: посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, 

груписање, играње, скакање, ходање, трчање, пењање, бацање, хватање, дизање... 

Наставне методе и облици: практична активност, метода демонстрације, метода 

разговора. 

Наставна средства:лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиж... 

 

Број Теме и садржаји 

1. ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ 

 Ходање  

 Трчање 

 Скакање 

 Бацање и хватање 

2. ВЕЖБЕ 

 Игре без реквизита 

 Игре лоптом 

 Игре вијачом 

 Штафетне игре 

 Игре уз музику 

3. САВ ТАЈ СПОРТ 

 Правила популарних спортских игара 

 Кошарка 



 Фудбал 

 Одбојка 

4. ИГРЕ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 

 

У Врбасу,         Учитељица: 

јуна, 2017. године.        Радмила Сапун 

 


