Завод за унапређивање образовања и васпитања
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
ПРВИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата,
апарата, уређаја и рачунара;
развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
упознавање и руковање играчкама и кућним апаратима и уређајима;
упознавање са рачунаром и његовим деловима;
развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата,
уређаја и рачунара.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Употреба појединих врста материјала.
Избор и употреба једноставног прибора и алата.
Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима.
Прављење целине од делова (на пример, слагалице).
Склапање модела од датих елемената (коцкице, дати делови неке целине...).
Упознавање улога појединих управљачких делова (прекидачи, клизачи и тастери)
кућних апарата и уређаја.
Руковање појединим кућним апаратима и уређајима.
Правилно постављање батерије у играчке, батеријске лампе, даљинске управљаче...
Саставни делови рачунара (кућиште, монитор, звучници, штампач, тастатура, миш) и
њихова намена.
Радње мишем.
Правилно укључивање рачунара, покретање програма и ис- кључивање рачунара.
Елементи графичког радног окружења (прозор, икона, дугме...).
Руковање прозорима и иконама.
Покретање програма са ЦД-а. Готови програми (за забаву и учење).
Програм за цртање.
Тастатура.
Штампање.
-

ДРУГИ РАЗРЕД
Циљ и задаци
Развијање моторичких способности уз коришћење материјала, прибора, алата,
апарата, уређаја и рачунара;
развијање конструкторских вештина;
развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
упознавање са рачунаром и његовим деловима;
стицање знања и развијање вештина за рад на рачунару;

стицање знања о могућностима примене стечених вештина у даљем учењу, игри и
свакодневном животу.
развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата, апарата,
уређаја и рачунара.
-

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Употреба појединих врста материјала и готових елемената.
Избор и употреба једноставног прибора и алата.
Класификација материјала и предмета према одређеним параметрима.
Употреба материјала и предмета и прављење једноставних делова и целина.
Руковање једноставним фотоапаратом.
Саставни делови рачунара.
Миш.
Готови програми (за забаву, рачунање и учење).
Употреба тастатуре.
Програм за цртање.
Чување цртежа (дати име и одредити место).
Проналажење сачуваног документа.
Програм за обраду текста - унос текста.
Штампање.
Скенирање.
Руковање дигиталним фотоапаратом.
Обрада слика. Фото албум.
Коришћење готових програма и припремљених шаблона за израду писма, честитке,
календара, дипломе...
-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
Изборни предмет Од играчке до рачунара конципиран је тако да обухвата
техничко-технолошке елементе као и рачунарске садржаје примерене узрасту и искуству
деце. Обухвата садржаје оријентисане ка примени у пракси. Оспособљава ученике за
стицање функционалних знања, а битно доприноси и развојним знањима.
Један од главних глобалних циљева овог предмета јесте припрема деце за лако сналажење у
свету технике, технологије и рачунарства како у свакодневном животу, тако и у даљим
процесима учења.
Основни циљ предмета јесте да се кроз игру уводе елементи техничког и технолошког
образовања и васпитања. Самостално обликујући делове за будућу конструкцију ученик се
сусреће са елементима технологије. Играјући се конструкторским елементима стиче и
одређено техничко искуство, а слагањем слике и текста стиче рачунарску писменост.
Наставни програми за први и други разред повезани су и међусобно одржавају
континуитет, уз сложеније садржаје и разноврсније активности у другом разреду.
За остваривање циљева и задатака овог изборног предмета важно је да се осмисле наставне
ситуације учења у којима ће активности ученика бити разноврсне. Примењивати мануелне
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активности које се односе на манипулисање предметима, правилно коришћење адекватног
прибора и алата, израда предмета и њихово коришћење у свакодневном животу.
Наведени садржаји најпогодније се реализују кроз различито тематско повезивање у игри
или функционалној активности која задовољава интересовање и потребе детета на млађем
школском узрасту. Препоручују се креативне и конструктивне активности које развијају
дечију радозналост са елементима логичког и критичког мишљења.
Садржаји програма нису строго дефинисани већ га учитељи тематски везују у логички
организоване целине које воде ка реализацији наведених циљева и задатака предмета.
Наставник има слободу да динамику реализације наставних садржаја примери
активностима придржавајући се укупног годишњег фонда часова (36) као основне
оријентације и оквира у свом раду.
Предложене активности и садржаји донекле су препоручене у уџбеничкој и приручној
литератури намењеној за овај наставни предмет за први и други разред. На овом узрасту
наставни предмет може се реализовати и без уџбеничке литературе. У свакодневној
наставној пракси могу се користити различита наставна средства конструкторске природе,
као и различити погодни материјали из непосредног окружења у складу са потребама,
интересовањима и изражајним могућностима ученика. Истовремено, могу се користити и
други извори информација како у писаној, тако и у аудиовизуелној и електронској форми.

