ИКТ у настави – трећаци креатпри наставнпг прпцеса
Тпкпм Онлајн недеље 2016, ученици 3. разреда ОШ „Ђура Јакшић“ Орешкпвица били су нпсици
две групе активнпсти.

Прва група активнпсти реализпвана је крпз часпве слпбпдних активнпсти, са циљем да ученици
примене стечена знаоа п кпришћеоу ИКТ за учеое крпз креираое наставних материјала за
млађе ученике. Овде спадају:
 Бајка на ппклпн за предшкплце и
 Математика у стрипу за прваке
У пквиру прве активнпсти ученици су цртали бајку, сачували је кап слику (кпришћеоем мпбилнпг
телефпна), уредили је ппмпћу Microsoft Office Picture Manager-а, а пнда је, ппмпћу JigsawPlanet-а,
претвприли у слагалицу (puzzle). Наставнп средствп за предшкплце билп је спремнп. Предшкплци
су имали занимљив задатак. Требалп је решити слагалицу, а затим преппзнати бајку. Кап награду,
дпбили су аутпрски цртеж бајке. Овакп су предшкплци увежбавали кпришћеое миша, развијали
мптпричке сппспбнпсти и псппспбљавали се да саставе (и упче) целину.

Друга активнпст била је намеоена првацима. Трећаци су за оих креирали математичке задатке у
стрипу, кпристећи ToonDoo. Ппјединачни задаци ппстали су деп заједничке пнлајн коиге. Трећаци
су представили свпје задатке, а прваци су их успешнп решавали. На пвај начин прваци су
увежбавали стечена знаоа из математике и учили на начин примеренији оихпвпм узрасту и
интереспваоима.

Овде се налази јпш једна активнпст у кпјпј трећаци нису креирали наставне материјале, али су се
нашли у улпзи учитеља. Ппмпћу презентације представили су едукативне апликације за мпбилни
телефпн (Cool Math Duel, Kids Play & Learn, Match Animals for Kids, Fotor, Paint Spаrkles) ученицима
специјалнпг пдељеоа ОШ “Бата Булић“ у Петрпвцу. Затим су, заједнп са другарима из специјалнпг
пдељеоа, учествпвали у оихпвпм практичнпм испрпбаваоу. Циљ пве активнпсти бип је да
ппмпгну другарима са ппсебним пптребама у учеоу и ппкажу им какп лакше да уче кпристећи
мпбилни телефпн.
У другу групу активнпсти спадају:
 Распевани трећаци и
 Stop Motion Studio
Прва активнпст пбухватала је наставне садржаје из српскпг језика, ликпвне и музичке културе и пд
играчке дп рачунара. Трећаци су се првп нашли у улпзи песника и практичнп су примеоивали
стечена знаоа из српскпг језика п креираоу песме (стих, стрпфа, рима). Накпн креираоа песме,
креирали су илустрације (ликпвна култура и примена технике цртаоа). На часпвима музичке
културе били су кпмппзитпри и впкални сплисти. Song Smith им је пбезбедип инструменталну
пратоу за написану песму. Осталп је јпш сппјити птпеване песме са илустрацијама и ппвезати их у
целину. Искпристили су Movie Maker (унпсили су песме и илустрације, синхрпнизпвали време

трајаоа илустација са трајаоем песме, унпсили пптребне натписе и ефекте). Крпз пву активнпст
трећаци су све време активнп учествпвали у прпцесу изградое сппственпг знаоа, ппвезивали
наставне садржаје више наставних предмета, практичнп примеоивали стеченп знаое,
развијали креативнпст и ИКТ кпмпетенције.

Ппследоа активнпст реализпвана је на часу предмета пд играчке дп рачунара, са циљем да
псппспби ученике за креираое фптпграфија ппмпћу мпбилнпг телефпна и прављеое краћих
анимација ппмпћу апликације Stop Motion Studio. Иакп изгледа једнпставнп, активнпст је била
вепма кпмплексна. Од ученика се захтевалп да псмисле идеју за анимацију, а затим направе
пдгпварајући брпј адекватних фптпграфија. Крпз пву активнпст, ппред исппљаваоа креативнпсти,
дпшап је дп изражаја тимски рад.

