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ПРЕДМЕТ: Пројектна настава 

МЕЂУПРЕДМЕТНА ПОВЕАЗАНОСТ: Физичко и здравствено васпитање, Свет око 
нас, Српски језик 

РАЗРЕД: 1. 

ЦИЉ: Развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 
сопственог здравља  

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА: 6 часова 

КОРАЦИ: 
1. Помоћни ранац 

2. Ногомер 

3. Дидактичка помагала 

4. Истраживачки рад 

5. Припремање здраве харане 

6.Гост-предавач 
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ПОМОЋНИ РАНАЦ – Растерећење ђачке торбе  
    Ученици у помоћни ранац пакују: блок за ликовну културу и скицирање, бојице ( темпере, 

водене, воштане, фломастере, четкице), глину, глинамол, пластелин, маказице за папир, 
лепак, рачунаљку, папир у боји и колаж, уџбенике Математике (2. 3. и 4. део), Ликовне и 
Музичке културе и опрему за физичко. Помоћни ранац стоји у школи а ученици узимају по 
потреби шта им је потребно за рад у школи или код куће. 
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НОГОМЕР – отисак стопала 

   Уз помоћ боје, воде и листа од блока, ученик стаје левом па десном ногом у посуду, затим 
оставља отисак стопала на папиру. Тако утврђујемо да ли неко од ученика има "право" или 
"равно" стопало што може да буде показатељ за неки од деформитета. 
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ДИДАКТИЧКА ПАМАГАЛА 

   Припремили смо: клипове кукуруза, окомке, облице од храстовог дрвета (храпаве површине) 
које ученици могу котрљати босим стопалом. Затим посуде са песком, лешницима, 
мешавином сламе и сена - деци се веома допало па смо их оставили да у сали за физичко 
могу повремено користити. 
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Истраживачки рад 

  Намирнице богате витаминима неопходним за правилан раст у развој ученика. На интернету      
смо претражили пирамиду исхране, повезивали је са храном из нашег окружеања ( млеко,   
месо, јаја, риба ), воће ( крушке, јабуке, дуње... ), поврће ( бундеве, лук, купус,першун, целер, 
цвекла, шаргарепа... ).  

Затим смо саставили и одговарајући јеловник: 
- сокови од јабука, беле бундеве и шипка 

- салате од цвекле, рибе 

- хлеб: од ораха и интегралних житарица 

- кифле од спанаћа и кима 

- слаткиши: штрудла од бундеве и куглице од ренданих јабука 

- воће: печене јабуке и куване крушке 

 На картонима су ученици исписивали  витамине: Ц, Д, калцијум, магнезијум и постављали их 
поред одређеног напитка или хране (пр.  Д-рибља салата, Ц - сок од шипака ). 
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ПРИПРЕМАЊЕ ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

  Родитељима су на заједничком састанку подељени рецепти а они су их узимали према својим 
могућностима, ко од којих намирница може шта да направи а и да се уклапа у месецу октобру 
- месец "Здраве хране". Тим поводом у школи је присуствовала  Валентина Петровић - 
представник из Дома здравља "Др. Миленко Марин"  у Лозници . 
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ГОСТ ПРЕДАВАЧ 

   Доктор Милош Радојчић презентовао је коштано-мишићни систем ( сходно узрасту ученика је 
планирао и слајдове). Правилно и неправилно седење, деформитети кичме, "кокошије груди", 
"x" и "о" ноге, "равна стопала" и апарат који се користи у болници за откривање деформитета. 

   Предавање је употпунио о нус -појавама код деце: гојазност и дијабетес, јер је то последица 
смањене физичке активности деце, прекомерно конзумирање грицкалица, сухомеснатих 
производа, неограниченом контролом од стране родитеља на коришћење мобилних 
телефона. 

Сликовито им је приказао модел здраве хране "семафор".  
Зелена боја - дозвољено: воће, поврће, јогурт, природни сокови, интегрални хлеб, салате. 
Наранџаста - мање користити неке намирнице у исхрани: не пржено месо већ кувано. 
Црвена - забрањено:  чипс, кока-кола, слаткиши... 
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   Наш мени је "прошао тест" ,  направили смо правилан избор намирница и оброка на 
опште задовољство свих. 
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Мејл адреса аутора примера: 
snezanapucarevic@gmail.com 


