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Тематски дан 

Библиотечка секција  и  1.разред 

2.априла - обележавање Дана дечје књиге 

 

Ситуација 

Приликом обележавање Дана дечје књиге, чланови библиотечке секције би, поред 
учитеља и библиотекара, учествовали у реализацији  тематског дана ''Упознавање са 
ликом и делом песника Јована Јовановића Змаја'' у 1.разреду користећи своје знање, 
рецитовање, изражајно читање и материјал израђен на секцији 

Мотивација 

Мотивација за чланове библиотечке секције је примена продуката њиховог рада и 
учешће у  међувршњачкој едукацији 

Ученике 1.разреда мотивисати на читање ради забаве и уживања различитим 
приказима песама 

Улога библиотекара 

Библиотекар упућује и координира рад ученика виших разреда који су чланови 
библиотечке секције на изради плаката о Јовану Јовановићу Змају; 

Осмишљава и организује ток часова са темом ''Упознавање са ликом и делом песника 
Јована Јовановића Змаја'' 

Прати и усмерава рад чланова секције приликом реализације часа 

У сарадњи са учитељима реализује део часа са коришћењем умећа лепог писања, 
илистрације и певања песама 

Корелација и интердисциплинарност: 



Оствариће се корелација наставе српског језика, лепог писања и ликовне и музичке 
културе у 1.разреду, као и информатике и рад библиотечке секције у вишим разредима 

Иновације 

Међувршњачка едукација, примена интернета на самом часу 

Коришћење ИКТ-а 

Проналажање информација на интернету за припрему часа 

Приказивање садржаја одабраних сајтова на самом часу 

Циљ 

Оснаживање чланова библиотече секције на коришћење библиотечек грађе и 
информација и садржаја доступних на интернету 

Оспособљавање чланова библиотечек секције за израду плаката и постера 

Упознавање ученика 1.разреда са ликом и делом песника Јована Јовановић Змаја 

Развијање потребе ученика 1.разреда за читањем  ради забаве и уживања 

Наставне методе и облици рада 

Монолошка, дијалошка, илустративна, демонстративна, практични рад,  

Рад у групи, фронтални и идивидуални рад 

Наставна средства 

Лектире ''Мали коњаник'', пројектор, рачунар, хамери, бојице, колаж папир...  

Наставни материјал 

Готов материјал   Креирање медијске поруке / Плакат, постер, билборд и реклама  
преузет са http://superucenje.org.rs/ucenje/mod/book/view.php?id=326&chapterid=20 

Израђен плакат о песнику,  

Сајт Поезија ноћи са кратком биографијом и текстовима дечијих песама Ј.Ј.Змаја  

http://poezijanoci.com/decije-pesme/jovan-jovanovic-zmaj-pesme-za-decu.html#0  

као и анимирани прикази препеваних песама ''Мали коњаник'' и ''Зимска песма'' са 
јутјуба 

https://www.youtube.com/watch?v=D8vB20QVsUM 

https://www.youtube.com/watch?v=L3LdCMnxaoI 

 

Активности библиотекара/наставника 



Договорити са учитељима 1.разреда да у своје планове убаце тематски дан 
''Упознавање са ликом и делом песника Јована Јовановића Змаја'' у периоду око 
2.априла 

У току фебруара и марта на састанцима библиотечке секције обрадити  тему Плакат, 
постер, билборд и реклама помоћу готовог наставаног материјала 

Помагати члановима секције у проналажењу,  коришћењу и одабиру  библиотечке 
грађе и информација на интернету 

Помагати у изради и избору најбољих плаката на тему Јован Јовановић Змај 

Вежбати са члановима секције изражајно читање песама за децу 

Плакате поставити у учионице првог разреда неколико дана пре реализације тематског 
дана 

Припремити наставна средства за тај дан 

Договорити са  учитељем  Милошем Баковићем  да припреми и постави  рачунар и 
пројектор 

Договорити са  учитељицом  Горданом Албу да се припреми за реализацију часа 
музичке културе 

Координирати активности у току реализација тематског дана 

Активности ученика 

За чланове библиотечке секције:  израда плаката, на часу представити плакат и кратку 
биографију песника, читати песме Ј.Ј.Змаја по избору ученика 1.разреда са сајта 
Поезија ноћи, ученица 4.разреда Жепша Емилија рецитује песму ''Неће мачка да се 
сиграмо'' са којом је учествовала на Покрајинској смотри рецитатора 

За ученике 1.разреда: писање, цртање, певање 

 

Задаци за ученике 

За чланове библиотечке секције:  прикупити  и селектовати  материјал везан за 
песника Ј.Ј.Змаја, израдити  плакат, увежбати изражајно читање песама 

За ученике 1.разреда: на хамеру написати назив изабране песме калиграфским 
писмом или необичним словима, а потом  илустровати  изабрану песму (рад у 
групама), певати песме по тексту Ј.Ј.Змаја 

 

Ток активности 

На секцији обрадити тему Плакат, постер, билборд и реклама 

Одабрати материјал и израдити плакат о песнику 



Тематски дан: 

Разговарати са ученицима 1.разреда о њиховим запажањима у вези плаката који стоји 
у њиховој учионици неколико дана. Чланови библиотечке секције представљају 
садржај плаката (слике, кратку биографију песника, збирке песама за децу...) 

Ученица Емилија Жепша рецитује песму ''Неће мачка да се сиграмо'' са којом је 
учествовала на Покрајинској смотри рецитатора 

Отвара се сајт Поезија ноћи и са листе понуђених песама ученици бирају коју жела да 
чују, а чланови секције им читају 

Поделити ученике у групе, свакој групи дати по једну лектиру ''Мали коњаник''у којој 
треба да изаберу једну песму. 

Свака група на хамеру исписује наслов изабране песме и песника  калиграфским 
писмом или необичним словима (фломастери, бојице, колаж папир...) 

Библиотекар објашњава појам ''илустрација''. На истом хамеру ученици по групама 
илуструју песму коју су одабрали 

Готове радове презентују и излажу на зидовима учионице 

Ућитељица Гордана Албу пушта  анимиране и препеване песме по текстовима Ј.Ј. 
Змаја са јутјуба и увежбава се певање по слуху изабране песме 

Вредновање 

Подсећамо ученике на све делове тематског дана, истичемо  колико је различитих, 
занимљивих активности било инспирисано песмама Јована Јовановића Змаја  

Разговор са ученицима о томе која има се активност и зашто највише допала у току 
дана 


