
 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Назив школе Основна школа „Сава Керковић“ ИО Јајчић, Љиг 

Учитељ Данијела Терзић 

МЕТОДИЧКИ ПОДАЦИ  

Разред:  Први 

Наставни предмет:  Српски језик 

Наставна јединица:  „Лав и миш“ 

Тип часа:  обрада 

Циљ часа:  Обрада басне ,,Лав и миш” и уочавање алегорије (оспособити 
ученике да уоче у поступцима ликова животиња поступке и 
особине људи) 

ЗАДАЦИ ЧАСА 
- образовни задаци 

- Доживљавање, разумевање и тумачење  књижевно-уметничког 
текста; 
- увођење ученика у схватање алегорије басне и везе њене 
алегорије са животом;  
- успостављање паралелизма између света човека и света 
животиње;  
- упућивање ученика у самостално откривање наравоученија 
басне. 

- функционални задаци Развијање способности за доживљавање, разумевање и 
објашњавање басне. 
Богаћење речника и оспособљавање ученика да језички уобличе 
своје мисли, запажања и осећања. 
Увођење појма басне (основних обележја) и оспособљавање 
ученика да увиде разлику између басне и бајке. 

- васпитни задаци Развијање љубави према књижевности као уметности, љубави 
према животињама и ведрог расположења. 
Развијање стваралачког мишљења и креативности. 

Облик рада:  Фронтални, индивидуални 

Наставне методе:  МУИ, МР, МРНТ, МИ 

Наставна средства:  ППП, непознате речи 

Литература:  1.Милатовић, В. (2007.): Настава српског језика и књижевности, 
Завод за уџбенике, Београд 
2.Николић, М. (1992.): Методика наставе српског језика и 
књижевности, ЗУНС, Београд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОК ЧАСА 

УВОДНИ ДЕО ЧАСА 
- припремни разговор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- најава наставне јединице 

Ученицима читам две питалице, а  они покушају 
да погоде и одговоре на њих:  
1. Има огромну гриву. Припада породици 
мачака, а за њега кажу да је краљ свих 
животиња. Ко је то? (Лав)   
2. Врло је мали. Обично је сиве боје. Обожава 
сир и плаши се мачака. (Миш) 
Затим питам ученике: Да ли су некада видели 
лава? Ко жели да га опише? Шта знате о њему? 
Да ли можда знају стварно где живи лав? Након 
тога, лепим фотографију лава на табли. Да ли су 
видели миша? Где, како изгледа и шта је 
радио? Након тога, лепим фотографију миша на 
табли.  
Најављујем наставну јединицу, запис на табли и 
у свеске:  

Лав и миш, Езоп 

ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА 
- изражајно читање 

- емоционална пауза 
 
 

- разговор о доживљају 
 

 
 

- усмерено истраживачко читање 
 
 

- тумачење непознатих речи 
 
 
 
 
 
 

- анализа басне 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Изражајно читање басне.    
Правим паузу у говору док ученици не сведу 
утиске и спреме за разговор о утисцима.  
 
Да ли Вам се допада прочитана басна? Шта Вам 
се допало?  
Шта Вам се није допало?  
Шта сте замишљали док сам читала басну?  
 
Ученицима говорим да отворе своје Читанке и 
један ученик кога прозовем чита гласно, а 
остали ученици пажљиво прате читање 
подвлачењем текста прстом. Након завршеног 
читања питам ученике да ли им је нека реч 
непозната, а ако има непознатих речи онда 
прво питам остатак одељења да ли неко можда 
зна да објасни ту реч, а ако не, онда је ја 
објашњавам.  
 
Питам ученике:   
Да ли знамо где и када се све ово тачно 
догодило? Ко се са ким сусрео? Шта је лав 
радио? Ко га је пробудио, како (да пронађу у 
тексту)? Када је лав ухватио миша шта је желео 
да уради? Шта мислите како се лав осећао када 
га је миш изненада пробудио? Пронађите реч у 
тексту из које можемо закључити каквим 
гласом и на који начин је миш молио лава да  га 
пусти? Шта је лав урадио после мишеве молбе? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ликови животиња 
(оцена ликова и поступака) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упоређивање особина животиња 

Зашто се лав насмејао мишу и какав је то смех 
био? Шта је лав тада помислио? Какво 
мишљење лав има о мишу? (Да ли лав верује да 
ће му миш помоћи? Зашто?) Шта се онда 
догодило? Шта мислите како се лав осећао у 
мрежи? Како је миш помогао лаву? Да ли је 
миш испунио обећање које је дао лаву? Шта је 
на самом крају миш рекао лаву, хајде 
прочитајте последњу реченицу? Ученицима 
говорим да су у басни у различитим тренуцима 
и лав и миш уплашени и беспомоћни. Затим 
ученике питам: Када је миш био уплашен и 
беспомоћан, а лав? Кроз овакву комуникацију 
утврђујем колико су ученици разумели басну, 
подстичем их на разговор, правилно 
изражавање,  одговарање на питања и развијам 
истраживачке способности ученика да тумаче 
места у делу која су дата у наговештају. 
 
Ученике питам ко су ликови у овој басни и 
лепим на табли испод фотографија: „ Ликови: 
лав, миш “, а ученици то записују на својим 
папирима на предвиђеним местима. 
Разговарам са ученицима о особинама лава и 
миша.  
(Лав: Како изгледа лав, колики је он? (велик). 
Да ли је лав приказан као да има велику снагу, 
па какав је он? (снажан). Да ли изгледа да се 
лав плаши, па какав је онда када се не плаши? 
(неустрашив). Ако се лав насмејао мишевој 
понуди, какав је онда он када му се руга? 
(подругљив). Какав је лав када не жели да 
покаже и призна да ће му икада помоћ бити 
потребна? (поносан).  
Миш: Како изгледа миш, колики је он? (мали). 
Да ли је миш приказан као да има велику снагу, 
какав је онда он? (слаб). Да ли се миш плаши, 
па какав је онда он? (плашљив). Миш је 
претрчао преко лава, па какав је онда он? (брз). 
Да ли је миш нешто обећао лаву, а да ли је то 
испунио? (испуњава обећања).) У току 
разговора како ученике наведем на одређену 
особину, тако је лепим испод одговарајуће 
фотографије, а ученици је записују на папире. 
Ученици кроз ово уочавају какве особине има 
лав, а какве миш у овој басни. 
 
Да ли ове особине постоје код животиња у 



са особинама људи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одвајање реалног од измишљеног 
 
 
 
 
 
 
 

Аналогија са животом 
 
 
 
 

Откривање алегорије  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уопштавање 
(главна поука) 

 
 
 
 

стварном животу? Чије су ово особине? 
(наводим их да закључе да су у басни људске 
особине додељене животињама) К 
роз ово уводим појам басне и говорим им: 
Басне су кратке приче у којима су место и време 
неодређени (не зна се где и када се нешто 
догодило), ликови у баснама су животиње 
којима су додељене људске особине и кроз 
њихове поступке увек можемо извући поуку. 
Можемо научити шта нам се може десити када 
урадимо нешто добро, а шта када урадимо 
нешто лоше. 
 
Питам ученике да ли животиње стварно могу да 
говоре и разговарају?  
Шта мислите, да је у стварном животу миш 
претрчао преко лава и да га је лав ухватио да ли 
би га он поштедео?  
Да ли мислите да у стварном животу лавови 
стварно једу мишеве?  
 
Питам ученике да ли су се они у некој  ситуацији 
у стварном животу осећали као лав или као 
миш у овој басни? Ученици причају своје 
доживљаје. 
 
Питам ученике:  
Шта мисле како су басне настале? Зашто су 
људи животињама додељивали људске 
особине?  
Затим ученицима причам причу зашто су људи 
писали басне (ако они не дају одговор): Људи 
су препознавли одувек лоше особине код 
других људи, али да би избегли да кажу неком у 
лице они су се досетили и почели су да 
смишљају басне. Зато ликови у баснама нису 
људи, већ животиње које имају особине људи и 
некада се понашају као људи иако то у 
стварности није могуће. Људи су желели да 
баснама поуче онога ко је погрешио да се 
убудуће понаша боље. 
 
Понављам ученицима да смо већ рекли да нам 
басне нешто поручују и да оне увек имају неку 
поуку (наравоученије). Ученицима говорим да 
сада погледају у читанке и пронађу у тексту 
поуку ове басне. На табли лепим папир са 
поуком (а ученици одлепљују папир са 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Синтеза 
 
 
 

Самостални стваралачки рад 
 
 
 

 

скривене поуке) Поука: И слаби могу помоћи 
јакима. Питам ученике шта је миш свима 
показао? (иако некада не верујемо и слаби могу 
помоћи јакима, можда некада немају снагу, али 
имају памет и способности). Ученицима читам 
пословицу (Чини добро-не кај се, чини зло-
надај се) и питам их да ли је могу повезати са 
нашом поуком? Затим ученицима читам још три 
пословице које им делим и они их лепе у 
свеске:  
1. Ко добро чини добро му се враћа. 
2. У великој  невољи и мала помоћ је велика  
3. Оно што не желиш да теби чине, немој ни ти 
другима.  
 
Прозивам једног ученика да прочита басну, али 
уколико нема довољно времена, онда ја читам. 
 
Ученицима делим наставни листић који 
самостално попуњавају. Први задатак је да 
попуне започету табелу коју лепим на табли и 
омоћу ње  вршимо проверу откривајући 
одређена поља. Други задатак је да илуструју 
басну. 

ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА 
- домаћи задатак 

За домаћи задатак ученици завршавају 
започете наставне листиће и имају задатак да 
још једном прочитају басну. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог 1: 

                                                       „Лав и миш“ 

                                                                  по Езопу  

                                     

                                                                      

 

Ликови:               _______________                               ________________ 

                                

Особине:           _______________                               ________________ 

                               _______________                              ________________ 

                              _______________                              ________________ 

                              _______________                             _________________ 

                              _______________                            _________________ 

                                                   

Поука:  И слаби могу помоћи јакима. 

 

 

 

 



Прилог 2:  

Речник непознатих речи 

 

1. Претрчи – када неко у трку пређе преко нечега или некога. 
2. Зацвиле – начин на који се миш оглашава. 
3. Поштеди ме – (у овом случају) немој ме повредити. 
4. Прогањали – (у овом случају) јурити некога. 
5. Беспомоћно – када неко мисли да му нема помоћи, без наде је. 
6. Рикао – начин на који се лав оглашава. 

 

Прилог 3: 

 

 1. Ко добро чини добро му се враћа. 

 2. У великој  невољи и мала помоћ је велика 

 3. Оно што не желиш да теби чине, немој ни ти другима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 4: 

 

„Лав и миш“ 

                                            по Езопу 

 

      1.Попуни табелу као што је започето.  

           

              

отац мајка младунче 

мачор мачка маче 
 мишица мишић 

лав   
  јаре 

 

 

 

 

 

2. Нацртај лава и миша онако како их замишљаш у басни „Лав и миш“ по 
Езопу. 

 

 

 

 




