
Разред:  8     број часа : 37, 38 

Датум:      Наставник: Градимирка Николић 

НАСТАВНА  ПРИПРЕМА 

Наставни предмет:  Техничко и информатичко образовање 

Наставна тема:  Електричне машине и уређаји 

Наставна јединица: Електричне машине 

Тип наставног часа: Обрада, комбиновани, вежбе 

 

ЦИЉЕВИ НАСТАВНОГ ЧАСА  (образовни, функционални, васпитни) 

- упознавање са основним деловима електричних машина: електромотора и 

генератора једносмерне и наизменичне струје 

- стицање знања и решавању проблема и задатака у новим ситуацијама, 

- развој техничког когнитивног мишљења,  развој умећа рада на рачунару; 

овладавање учењем на даљину. 

- развијање  код ученика самосталност у раду, упорност, истраживачки дух као и 

кооперативност у раду са осталим ученицима у групи 

 

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ (ИСХОДИ) ЧАСА  

- ученик зна да препозна електричне машине, зна у чему је разлика између 

генератора и електромотора, зна саставне делове и принцип рада електромотора и 

генератора, зна да самостално користи википедију и направи линк, зна да примени 

стечена информатичка знања  

 

 

ОБЛИЦИ РАДА 

- фронтални 

- групни 

- индивидуални 

НАСТАВНЕ МЕТОДЕ 

- вербалне 

- практичан рад 

- дијалог 

НАСТАВНА СРЕДСТВА 

- рачунари 

- пројектор 

- уџбеник за 8.разред 

 

Корелација с другим наставним предметима :   физика, информатика и рачунарство 

Место одржавања часа:  дигитални кабинет са 15 радних места 



Током главног дела часа, приступивши виртуелној учионици свако са свог рачунара, 

активности ученика биле су:  

 индивидуално упознавање са садржајем наставне јединице/теме (индивидуална 

динамика усвајања градива, са могућношћу понављања евентуално нејасних 

делова), путем презентације у Power Point-у  са наставниковим излагањем и 

појашњењем промотивних слика електричних машина; 

 индивидуално проучавање наставног градива на блогу предметног наставника 

http://nastavatio.wordpress.com/62-2/  

 индивидуално и групно вежбање и утврђивање градива путем вики радионице и 

израда линкова 

 питања, везано за нејасноће или проширење  информација; 

 праћење наставникових одговора, додатних објашњења и усмеравања; 

 коментари, постављени на фејзбуку тј. групи „8 разред – Облачина“ ; 

   Активности наставника: 

 демонстрација рада у електронској учионици; 

 излагање наставног градива путем приказивања  презентације Електричне машине 

у Power Point -у 

 одговари на питања;  

 додатна објашњења; 

 потицање, усмеравање и праћење рада ученика; 

 анализа резултата    

У завршном делу часа, извршена је анализа резултата, прегледом вики радионице. 

Размењена су мишљења и дати предлози и сугестије о овом виду учења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nastavatio.wordpress.com/62-2/


 

Организација часа 1. 

Део и 

трајање 

Садржај рада 

Активност наставника: 

 

Активност ученика: 

Уводни део 

часа 

 

10 минута 

Увести ученике у нову наставну јединицу. 

Поновити примену електромотора у 

уређајима у домаћинству, трансформаторе. 

Питати ученике чему је намењен динамо на 

бициклу. 

 

Летимично прећи кроз целу наставну 

јединицу, споменути електромоторе и 

генераторе. 

Најава циља: Сазнаћемо више о 

електромоторима и генераторима, њиховим 

основним деловима, принципу рада и 

примени. 

Стартовати презентацију  која је рађена у 

Power Point-у путем пројектора 

(презентација је дата у прилогу) 

-одговарају на питања 

наставника  

 

- прате предавање и износе 

коментаре 

 

- питају 

 

- записују наслов нове 

наставне јединице 

 

 

Главни део 

часа 

20 минута 

Покренути презентацију и систематски 

објаснити електромоторе и  генераторе 

једносмерне струје, њихове делове и 

принципе рада. Затим објаснити 

електромоторе и генераторе наизменичне 

струје, њихове делове, сличности и разлике 

у односу на електромоторе једносмерне 

струје, принцип рада и претварање енергије. 

-Ученици прате предавања  

-гледају презентацију 

- одговарају на питања 

- постављају питања 

- коментаришу 

- записују дефиниције 

 

 

15 минута 

Наставник упућује ученике на блог   

http://nastavatio.wordpress.com/62-2/ 

 

-ученици отварају сајт, 

свако на свом рачунару и 

самостално изучавају 

http://nastavatio.wordpress.com/62-2/


где је појашњена наставна јединица (сл.1) 

 

материјал на блогу. 

 

Други 

двочас 

30 минута 

Понављање кроз вежбу. 

Наставник задаје задатак. Треба урадити 

Wiki радионицу .(Радионица је већ рађена на 

часовима информатике и рачунарста) 

Дели ученике у две групе: 

Прва група ради за једним ђачким сервером 

а друга група ради за другим ђачким 

сервером. 

Наставник упућује ученике на сајт и прати 

рад ученика . 

 

 

-Ученици записују задатак  

- иду на сајт 

http://zadatak.wikispaces.com/ 

Чији је линк дат у десном 

делу блога, у категорији 

практични задаци.(сл.2) 

-ученици самостално раде 

радионицу. 

 

ЗАВРШНИ ДЕО ДВОЧАСА (15 мин) 

Преглед  и демонстрација радова 

викирадионице 

Вредновање радова. 

Дискусија о одрађеним радовима и 

утисцима. 

-ученици приказују и образлажу своје радове и 

дају мишљења у вези задатка, као и коментаре на 

страници фејзбука која је направљена у ту сврху 

http://www.facebook.com/groups/243958789007903/ 

(сл.  

 

 

ОПИС ТОКА  ДИГИТАЛНОГ ЧАСА 

Двочас је одржан у дигиталном кабинету. У првом делу двочаса ученици су укратко 

упућени у наставну јединицу Електричне машине. Затим је стартована презентација уз 

образложења наставника. Презентација је рађена у Power Point-у, а ученици могу  касније 

да је поново прегледају јер је постављена на блогу (сл.2). 

Након прегледане презентације, наставник упућује ученике на блог  

http://nastavatio.wordpress.com/62-2/ , где ученици самостално изучавају наставни 

материјал. 

http://zadatak.wikispaces.com/
http://www.facebook.com/groups/243958789007903/
http://nastavatio.wordpress.com/62-2/


 

Слика 1. 

На блогу је и линк који води ученике ка презентацији. 

 



 

Слика 2. 

На другом двочасу наставник задаје задатак:  Креирати Wiki радионицу на основу текста 

датог на линку   http://zadatak.wikispaces.com/ . За решавање овог задатка користили смо 

http://www.wikispaces.com/  сервис који поставља wiki  текстове. Wiki радионица  је вежба 

креирања нових линкова- страна који су описи појединих појмова (речи)које сте ви 

одабрали, а налазе се у тексту. Сваки ученик треба да одабере један појам и да му 

објашњење у виду вики линкова. Ово је групни рад, имамо две друпе:  једну групу чине 

ученици који раде на једном ђачком серверу а другу групу чине ученици  за другим 

ђачким сервером . Свака група добија одређени текст. Појам који ћете објаснити методом 

http://zadatak.wikispaces.com/
http://www.wikispaces.com/


викија бирате по принципу- ко први стигне бира реч из текста и објашњава је. Следећи 

који стигне не може узети ту реч која је линкована већ бира другу.Текст за прву групу 

односи се на електромоторе једносмерне струје  

 

 

а текст  друге групе односи се на електромоторе наизменичне струје: 

 



( Овакву вики радионицу смо обрађивали на часовима информатике, тако да ученици већ 

знају како се ради ова радионица). 

Како је то изгледало на часу приказаћемо кроз рад једног ученика. 

1.Ученик иде на линк на блогу  где је дат задатак: 

 

Отвара се сајт wikispaces-а накоме имамо сви налоге  

 

 

 

и логује се : 



 

 

И отвара сајт задатка прве групе који треба да решава.  

 

У горњем десном углу кликне на едит , бира реч електромотор (она није још увек заузета 

тј. претворена у линк) . Реч електромотор  ставља је у угласте заграде да би је претворио у 

линк  и иде на сачувај: 



 

Реч електромотор је претворена у линк али је још увек празна (то се види по боји- тамно 

црвене је боје ) 

 

Сада треба кликнути на новоформирани линк , отвориће се прозор у коме ћемо унети 

појашњење за појам електромотор. Појашњење се може урадити као текст, слика, 

презентација или неки други мултимедијални садржај.  

Добијамо следећи прозор у коме се види да је наша реч сада попуњена , то значи да смо 

унели садржај за нову страницу која нам се отвара када кликнемо на линк електромотор. 



 

Кликом на линк електромотор добијамо: 

 

 



У завршном делу двочаса наставник заједно са ученицима прегледа радове  

- Прве групе 

 

 

- Друге групе 

 

 

Коментар наставника: Пошто се ради о ученицима осмог разреда сви знамо да имају 

своје профиле на фејзбуку и да тамо углавном проводе највише времена када су за 

рачунаром. Тамо где су нам деца требало би да будемо и ми , зар не? У том циљу 

отворила сам групу  на фејзбуку „ 8 разред – Облачина“ где ће ученици остављати 



коментаре у вези наставе, постављати питања, одговарати на њих и сл. Ученици су то 

са одушевљењем прихватили . 

Ученици су своје коментаре везане за наставу и рад у кабинету остављали на линку 

http://www.facebook.com/groups/243958789007903/ 

Ево како то изгледа: 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/groups/243958789007903/

