
ПРЕПОРУКЕ О ДНЕВНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА(ДНЕВНОГ ОПТЕРЕЋЕЊА УЧЕНИКА) У ТОКУ  ОСТВАРИВАЊА 

НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

У току остваривања наставе на даљину потребно је усвојити дневни распоред активности ученика у преподневним и поподневним 

часовима, са интервалима за учење, одмор и игру, као што је то уосталом чињено и у редовним условима одвијања наставе.Такође 

је нужно узети у обзир узраст ученика и њихове различите потребе и могућности праћења наставе на даљину. 

Задаци за рад задају се у два корака:преко ТВ програма и наставе на РТС каналима и у Google учионици.Динамика рада у Google 

учионици прати наставу на РТС каналима и допуњује активности започете ТВ програмима за различите узрасте. 

  Успешно остваривање планираних садржаја и задатака учења, ЗАХТЕВА ОДРЖАВАЊЕ НАВИКЕ МЕСТА И ВРЕМЕНА УЧЕЊА, КАKО БИ 

СЕ НЕОМЕТАНО И РЕДОВНО ОСТВАРИВАЛИ ПЛАНИРАНИ САДРЖАЈИ И ЗАДАЦИ. 

 

РАЗРЕД   Интервали 
(време)праћења 
ТВ програма 

 Препоручено 
временско трајање 
израде задатака 
задатих преко ТВ и 
Google учионице 

 Препоручено 
време(термини) за 
израду задатака и вежби 

 Препоручене активности родитеља у 
условима трајања наставе на даљину 

ПРВИ 8-10 ЧАСОВА 60 МИН 14 – 15.30 ЧАСОВА Обезбеђивање прибора и  материјала за 
рад, мирног места за учење, 
обезбеђивање времена за учење, 
дружење и одмор ученика коришћењем 
ИТ технологија, сарадња са школом, 
пружање помоћи ученицима у 
коришћењу ИТ технологија и  квалитетној-
видљивој предаји ученичких радова по 
потреби, редовно праћење напредовања 
ученика, обавештавање одељенских 
старешина о немогућности ученика да 
прате наставу из оправданих разлога и др. 

ДРУГИ 9.30 – 11. 60 МИН 15 – 16.30  ЧАСОВА 

ТРЕЋИ 11.30 -13-30 60 МИН 16. - 17.30  ЧАСОВА 

ЧЕТВРТИ 13 – 15 60 МИН 9-11  ЧАСОВА 

ПЕТИ 8-10 ЧАСОВА 90 МИН 14-16  ЧАСОВА 

ШЕСТИ 9.30 – 11.30 90 МИН 15-17  ЧАСОВА 

СЕДМИ 11.30 -13-30 90 МИН 8-10   ЧАСОВА 

ОСМИ 13 -15.30 120 МИН 9-12  ЧАСОВА 



У циљу растарећења ученика , родитеља и наставника, предметни и разредни наставници ће циљано и индивидуализовано задавати 

задатке за  учење  групи-ма ученика, у различитим разредима и одељењима. 
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