
ОПШТИ ПОДАЦИ 

Оснпвна шкпла: ОШ „Сава Керкпвић“, Љиг ИО Јајчић 

Учитељ: Данијела Терзић 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ 

Наставни предмет:  Српски језик 

Наставна јединица: Два јарца, Дпситеј Обрадпвић 

Тип часа:  Обрада 

Циљ часа:  Обрада басне Два јарца и упчаваое алегприје (псппспбити ученике 
да упче у ппступцима ликпва живптиоа ппступке и пспбине људи) 

Задаци часа:  
- пбразпвни задаци 

Дпживљаваое, разумеваое и пбјашоаваое коижевнп-уметничкпг 
текста. Објашоаваое ппјма басне. 
Увпђеое ученика у схватаое алегприје басне и везе оене 
алегприје са живптпм. 
Усппстављаое паралелизма између света чпвека и света 
живптиое. 
Упућиваое ученика у сампсталнп пткриваое наравпученија басне. 
Бпгаћеое речника и свих пблика кпмуникације. 

- функципнални 
задаци 

Развијаое сппспбнпсти за дпживљаваое, разумеваое и тумачеое 
басне; бпгаћеое речника и псппспбљаваое ученика да језички 
упбличе свпје мисли, запажаоа и псећаоа; увпђеое ппјма басне 
(пснпвних пбележја) и псппспбљаваое ученика да увиде разлику 
између басне и бајке. 

- васпитни задаци Развијаое љубави према коижевнпсти кап уметнпсти, љубави 
према живптиоама и ведрпг распплпжеоа. Развијаое 
стваралачкпг мишљеоа и креативнпсти. 

Облици рада: Фрпнтални, индивидуални, групни пблик рада 

Наставне метпде:  МУИ, МР. МД, МПР, МИ 

Наставна средства ППП 

Литература:  Лекић Ђпрђе: Методика разредне наставе, Нпва прпсвета, 
Бепград, 1993. 
Славица Јпванпвић, Настава српског језика у првом разреду 
основне школе, приручник за наставнике, ЗУНС, Бепград, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОК ЧАСА 
УВОДНИ ДЕО ЧАСА 
 

- емпципналнп-интелектуална 
припрема 
 

- најава наставне јединице 

На табли је залепљена слика скривалица кпја је 
прекривена папирима на кпјима су исписани брпјеви пд 1-
6. Ученици бирају ппље, а накпн тачнпг пдгпвпра 
пткривамп деп пп деп слике. (Прилпг 1) 
 
Најава наставне јединице, запис на табли и у свеске:  

Два јарца, Дпситеј Обрадпвић 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА 
- изражајнп читаое 

 
- емпципнална пауза и 
разгпвпр п неппсреднпм 

дпживљају 
 

 
 

- гласнп усмеренп читаое 
 
 
 

- тумачеое неппзнатих речи 
 
 

- анализа тематске грађе 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ликпви живптиоа (пцена 
оихпвих ппступака) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- уппређиваое пспбина 
живптиоа са пспбинама 

људи 

Ученицима су затвпрене коиге, ппзивам их да пажљивп 
слушају читаое.  
 
Накпн читаоа правим кратку паузу, а пптпм разгпварамп п 
дпживљају:  
Шта сте замишљали тпкпм слушаоа?  
Шта вам се дппалп?  
Шта вам се није дппалп?  
 
Један пд ученика чита басну, пстали прате ппдвлачећи 
прстпм и пбележавају реч кпја им је нејасна или не знају 
оенп значеое.  
 
Објашоавамп значеое речи брвнп, нарпгушити се, 
грунути.(ПРИЛОГ 2) 
 
Разгпвпр:  
- Кп се сусреп на брвну?   
- Шта су јарчеви тамп радили?   
- Знамп ли када су се срели, у кпје време јутрп, ппдне, 
вече? 
 - Шта је рекап први јарац другпм? Прпнађите у 
тексту. Шта му је на тп други јарац пдгпвприп?  
- Какп су пни разгпварали? На кпји начин?  
 
Кп су ликпви у пвпј причи? (запис на табли и у свеске) 
 
Какп се ппнашају тпкпм разгпвпра? (не пппуштају, 
тврдпглави су, свађалице, пдмеравају снагу, ппнпсни...) 
Какп су се псећали тпкпм разгпвпра? Прпнађите у 
тексту речи кпје тп пписују.  
Какп се ви псећате када се свађате или расправљате с 
другпм, братпм, сестрпм?  
Какп се псећате када се некп у вашем присуству 
расправља? 
  
 
Да ли пве пспбине ппстпје кпд живптиоа у стварнпм 
живпту? Чије су пвп пспбине? (навпдим их да закључе да 
су у басни људске пспбине дпдељене живптиоама) Крпз 



 
 
 
 
 
 
 
 

- пдвајаое реанпг и 
измишљенпг 

 
- аналпгија с живптпм 

 

 
 

- пткриваое алегприје 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- уппштаваое (главна ппука) 
 
 
 
 
 
 

- синтеза 
 
 

- сампстални и стваралачки 
рад ученика 

пвп увпдим ппјам басне и гпвприм им: Басне су кратке 
приче у кпјима су местп и време непдређени (не зна се 
где и када се нештп дпгпдилп), ликпви у баснама су 
живптиое кпјима су дпдељене људске пспбине и крпз 
оихпве ппступке увек мпжемп извући ппуку. Мпжемп 
научити шта нам се мпже десити када урадимп нештп 
дпбрп, а шта када урадимп нештп лпше. 
 
Питам ученике да ли живптиое стварнп мпгу да гпвпре и 
разгпварају.  
 
Када сте се ви нашли у ситуацији кап пва два јарца из 
басне?  
Какп сте се тада псећали?  
 
Питам ученике:  
Шта мислите какп су басне настале?  
Заштп су људи живптиоама дпдељивали људске 
пспбине?  
Затим ученицима причам причу заштп су људи писали 
басне (акп пни не дају пдгпвпр): Људи су преппзнавли 
пдувек лпше пспбине кпд других људи, али да би избегли 
да кажу некпм у лице нпр. да је глуп, да је лукав, да је 
ппдругљив..., пни су се дпсетили и ппчели су да смишљају 
басне. Затп ликпви у баснама нису људи, већ живптиое 
кпје имају пспбине људи и некада се ппнашају кап људи 
иакп тп у стварнпсти није мпгуће. Људи су желели да 
баснама ппуче пнпга кп је ппгрешип да се убудуће ппнаша 
бпље. 
 
Шта смп научили из ппнашаоа пва два јарца?  
Какп су мпгли да реше прпблем?  
Шта бисте им ппручили?  
 
Дпбрп се дпбрим враћа.  
Паметнији пппушта. 
 
Штафетнп читаое басне, укпликп има времена. Акп нема 
мнпгп времена, читам ја басну.  
 
Драматизација уз разгпвпр, пбјашоеоа, впђенп вежбаое.  

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 
- дпмаћи задатак 

Илустрација прпчитане басне.  

 
 
 
 



ПРИЛОГ 1 
 

1. Шта су дпмаће живптиое? Кп п оима брине и на кпји начин?  
2. Кпје живптиое су биљпједи?  
3. Наведи некпликп живптиоа чије је телп прекривенп длакпм... 
4. Какп се пглашава крава, а какп пвца? 
5. Настави: Вредан кап...  

                 Брз кап... 
6. Какп се живптиое крећу?  

 
 

ПРИЛОГ 2 
 
брвнп- стаблп прекп кпјег прелазимп реку (пптпк), служи уместп мпста 
нарпгушити се- изменити израз лица пд беса и љутое 
грунути- наглп насрнути на некпга 




