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ПРИРОДА И ДРУШТВО 
 

Циљ и задаци                                                                                                                                                                                   
 
Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог 

природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у 
њему. 
             
 Задаци овог наставног предмета су: 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и 
повезивање тих појмова; 

- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења; 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
- интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области 

природе и друштва; 
- стицање  елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље 

учење; 
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

чувања, рационалног коришћења и дограђивања; 
- развијање еколошке свести и разумевање основних елемената одрживог 

развоја. 
 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 
(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 
Задаци 

- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу – 

завичају; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно 

упознавање окружења; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална 

применљивост и развој процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном 

окружењу; 
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- развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.  
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
ПРИРОДА  ↔ ЧОВЕК  ↔  ДРУШТВО 
 
Мој завичај* 
 
Облици рељефа у окружењу: низије, котлине и планине (подножје, стране, 
обронци, врх планине). 
Облици појављивања воде у окружењу (река и њене притоке, бара, језеро...). 
Животне заједнице (састав земљишта, влажност, утицај светлости и топлоте, 
биљни и животињски свет) и међусобни утицаји у животној заједници. 
Копнене животне заједнице (шуме и травнате области). 
Култивисане животне заједнице: обрадиво земљиште (воћњаци, повртњаци, 
њиве...) и паркови. 
Карактеристични биљни и животињски свет копнених животних заједница. Ланац 
исхране. 
Значај и заштита рељефа (земљишта и копнених животних заједница). 
Водене животне заједнице (баре, језера, реке...). 
Карактеристични биљни и животињски свет водених животних заједница. Ланац 
исхране. 
Значај и заштита вода и водених животних заједница. 
 
Нежива природа 
 
Разлике и сличности воде и других течности (провидност, густина, вода и друге 
течности као растварачи). 
Понашање тела (материјала) у води и различитим течностима (плива – тоне, 
раствaра се – не раствара се; зависност брзине растварања од уситњености 
материјала, температуре и мешања). 
Промене при загревању и хлађењу течности (промена температуре, испаравање – 
брже, спорије, замрзавање...). 
Основне карактеристике течности (променљивост облика, простор који заузима – 
запремина, слободна површина, услови тока ...). 
Ваздух притиска и покреће. Променљивост облика и запремине. 
Промене које настају при загревању и хлађењу ваздуха (промена температуре,   
запремине, струјање ваздуха...). 
Чврсто, течно, гасовито – разлике и сличности (облик, запремина, понашање при 
механичким и топлотним утицајима). 
Промене материјала и објеката: повратне (испаравање, кондензовање, еластичност) 
и неповратне (сагоревање, рђање). 
 
Веза живе и неживе природе 
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Својства земљишта и њихов значај за живи свет. 
Својства воде и ваздуха која су значајна за живи свет и људску делатност (утицај 
воде и ваздуха на земљиште, биљни и животињски свет, снага воде и ветра ...). 
Кружење воде у природи. 
Временске прилике и њихов значај за живот у окружењу. 
Различити звуци у природи као последица кретања. 
Повезаност животних заједница и улога човека у њиховој одрживости.  
 
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ 
 
Различити облици кретања и њихове основне карактеристике (кретање по правој 
линији, кружно кретање, кретање тела на опрузи, клатна, таласање... ; уочавање 
узрока настанка неких кретања и периодичног понављања). 
Кретање производи звук (треперење затегнуте жице, гумице, затегнуте коже...). 
Када и како тела падају, клизају се и котрљају наниже. 
Оријентација према Сунцу и одређивање главних страна света. 
Оријентација помоћу плана насеља. 
Оријентација на географској карти Републике Србије (уочавање облика рељефа, 
вода, насеља, саобраћајнице, границе ... завичај на карти Србије). 
Временске одреднице (датум, година, деценија, век – ближа и даља прошлост). 
 
НАШЕ НАСЛЕЂЕ 
 
Како откривамо прошлост (сведоци ближе и даље прошлости). 
Трагови прошлости: материјални, писани, усмени и обичајни. 
Чувамо и негујемо остатке прошлости. 
 
Некад и сад 
 
Одређивање ближе и даље прошлости (живот у породици, школи, насељу, 
завичају). 
Мој завичај и његова прошлост – културна и историјска (начин живота, 
производња и размена добара, занимања, одевање, исхрана, традиционалне 
светковине, игре, забаве...). 
Ликови из наших народних песама, приповедака и бајки – повезаност догађаја из 
прошлости са местом и временом догађања. 
Знаменити људи нашег краја (просветитељи, песници, писци, сликари, 
научници...). 
 
МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА УПОТРЕБА 
 
Специфичнe промене материјала под топлотним и механичким утицајима (метал, 
пластелин, вода, пластика различите тврдоће, дрво, восак, алкохол, крзно...). 
Електрична проводљивост воде, водених раствора и ваздуха (провера помоћу 
струјног кола са батеријом и малом сијалицом).   
Ваздух – топлотни изолатор. 
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Магнетна својства материјала (природни магнети, могућност намагнетисавања тела 
и особине које тада испољавају). 
Својства материјала одређују њихову употребу. 
Значај и неопходност рециклирања материјала и  рационалне потрошње производа 
од стакла, пластике, метала.  
 
 
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ 
 
Становништво нашег краја (сличности, разлике, суживот). 
Дечија права, правила група (познавање, уважавање и живљење у складу са њима). 
Производне и непроизводне делатности људи и њихова међузависност. 
Село и град, сличности и разлике (загађеност...), њихова повезаност, зависност и 
међуусловљеност. 
Саобраћајнице у окружењу (понашање на саобраћајницама: прелазaк  преко улице,  
пута, кретање дуж пута, истрчавање на коловоз, коришћење јавног превоза, вожња 
бициклом, игра поред саобраћајница; именовање и препознавање на географској 
карти). 
Међусобни утицаји човека и окружења (начин на који човек мења окружење), 
утицај на здравље и живот кроз правила понашањa која доприносе одрживом 
развоју. 
                                           

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

Задаци: 
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова; 
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 
- развијање основних елемената логичког мишљења; 
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација; 
- интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из 

области природе и друштва; 
- стицање елемента научне писмености и стварање основа за даље учење; 
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог 

рационалног коришћења и дограђивања; 
- развијање еколошке свести и навика здравог живљења. 
Циљеви и задаци 
- развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу - 

завичају и домовини; 
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- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 
окружења; 

- развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, 
појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

- развијање елемената логичког мишљења; 
- стицање елементарне научне писмености, њена функционална 

применљивост и развој процеса учења; 
- оспособљавање за сналажење у простору и времену; 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 
- коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији 

и другим интеракцијским односима; 
- развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном 

наслеђу; 
- чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

МОЈА ДОМОВИНА ДЕО СВЕТА 
- Основне одреднице државе (територија, становништво, симболи ...). 
- Основне одреднице државе Србије (територија, границе, становништво, 

главни град, симболи). 
- Развој модерне српске државе (период деветнаестог и двадесетог века). 
- Стратешки положај Србије - физичко-географски и саобраћајно-географски 

(у државној заједници СЦГ, на Балканском полуострву, Европи и свету). 
- Природно-географске одлике Србије: рељеф, воде и клима наше домовине. 
Рељеф (Панонска низија, низије у долинама река и котлина, брдско-

планински предели, највеће планине) воде (најдуже реке, сливови, природна и 
вештачка језера, бање) клима (одлике умерене климе). 

- Угрожена и заштићена подручја у Србији (национални паркови, резервати 
споменици природе). 

- Становништво Србије: природно кретање становништва (број, густина 
насељености, миграције); структуре становништва (старосна, образовна; 
национална, верска, језичка ...). 

- Грађење демократских односа (упознати правила која регулишу узајамна 
права и обавезе државе и грађана). 

- Очување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину 
(неговање идентитета, развијање толеранције и свести о припадности 
мултиетничком, мултикултуралном и мултиконфесионалном свету). 

- Ми смо деца једног Света - Конвенција о правима детета (ОУН, УНИЦЕФ, 
УНЕСКО, САВЕТ ЕВРОПЕ "Радост Европе"...). 

СУСРЕТ СА ПРИРОДОМ 
Биљни и животињски свет у Србији 
- Груписање живог света на основу сличности и разлика (подела на царства); 
- Флора наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене биљке; разноврсност, 

богатство, заштита, ревитализација); 
- Фауна наше земље (значај, типичне, ретке и угрожене животиње; 

разноврсност, богатство, заштита, ревитализација); 
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- Домаће животиње и гајене биљке (значај, потребе и могућности; 
потенцијали за производњу здраве хране); 

- Природне појаве, прилагођавање: посматрање, запажање, праћење и 
бележење на различите начине неких адаптивних промена и понашања (рађање, 
цветање, плодоношење, лињање - митарење, сеобе...). 

Човек део природе 
- Човек, део природе - свесно и друштвено биће. 
- Спознаја себе, уочавање полне различитости. 
- Основи здравог живљења - како могу да утичем на квалитет живота 

(исхрана, хигијена, одевање, становање, здравствена култура...). 
- Одговоран однос према себи и другима (вршњацима, старим лицима, 

болесним лицима, кућним љубимцима, напуштеним животињама...). 
ИСТРАЖУЈЕМО ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ 
Истраживање и уочавање узрочно-последичних веза, издвајање параметара, 

њихов међусобни однос, оглед 
- Правила која важе за сва кретања (покретање, заустављање, промена 

брзине...); систематизација досадашњих знања и провера параметара. 
- Шта и како утиче на пређено растојање неког предмета; падање различитих 

предмета; клизање и котрљање наниже; шта утиче на брзину кретања клатна? 
- Од чега зависи величина сенке? 
- Како висина ваздушног стуба (ниво воде у чаши) утиче на висину звука? 
Испитивање својстава материјала 
- Материјали и њихова својства: механичка, топлотна, електрична, 

магнетна, растворљивост.  
- Који се предмети (материјали) најбоље наелектришу, а који најбоље проводе 

електричну струју. Како то утврдити? 
- Како повећати или смањити дејство магнета? 
- Материјали и светлосна пропустљивост. 
- Који материјали најбоље проводе топлоту? 
- Испитивање растворљивости материјала (уочавање разлика у 

растворљивости чврстих, течних и гасовитих материјала у води). 
- Смеше - идентификовање и описивање смеша у окружењу (вода у природи, 

ваздух, земљиште, храна...). 
- Раздвајање састојака смеше различитим поступцима, који се бирају на 

основу својстава састојака (просејавањем, цеђењем, испаравањем воде из 
раствора...). 

Промене материјала 
- Повратне и неповратне промене материјала. 
- Идентификовање промена материјала при којима настају други материјали, 

различитих својстава (сагоревање, рђање, труљење, кување...). 
- Сагоревање материјала - ваздух (кисеоник), запажање промена при 

сагоревању. 
- Запаљиви материјали, ознаке за запаљиве материјале; опасност и заштита од 

пожара, гашење пожара. 
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Где све запажамо и користимо оно што смо научили о: различитим 
облицима кретања, електричним појавама, магнетима, светлосним појавама, 
различитим својствима и променама материјала 

РАД, ЕНЕРГИЈА, ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА 
- Рад - свесна активност човека (поредити рад људи и активности различитих 

животиња). 
- Утицај природних и друштвених фактора на живот и рад људи. 
- Природна богатства и њихово коришћење (ресурси, технологије, производи, 

рационална производња и потрошња, рециклажа, ревитализација). 
- Ресурси: воде, горива, руде и минерали, земљиште, шуме, биљни и 

животињски свет. 
- Природне сировине - примена: (кухињска со, гипс, мермер...). 
- Прерада природних сировина - технологије добијања метала, папира, гуме... 

Прерада воде и добијање здраве хране. 
- Сунце, ваздух, вода - обновљиви извори енергије. 
- Угаљ, нафта, гас - необновљиви извори енергије, заштита животне средине. 
- Недовољно искоришћени и еколошки извори енергије. 
- Делатности људи у различитим крајевима Србије (равничарским, 

котлинским, брдско-планинским; селу и граду). 
- Производња и услуге, пласман и тржиште, понуда и потражња, трговина и 

потрошња (маркетинг). 
- Рад, производња, потрошња и одрживи развој (увидети везе између 

коришћења ресурса, примењених технологија и одрживог развоја). 
ОСВРТ УНАЗАД - ПРОШЛОСТ 
- Трагови прошлости (пратити трагове прошлости: своје и своје породице, 

насеља - краја у коме живим). 
- Временска лента (временски одредити векове, констатовати неке типичне 

карактеристике векова). 
- Лоцирање догађаја - датума (сналазити се на временској ленти: лоцирати 

догађаје, датуме; одредити време, животно доба својих родитеља и њихових 
предака; одредити неке познате савременике, на временској ленти обележити 
животни период неких знаменитих (познатих) личности и одредити њихове 
савременике из истих и различитих области као и претходнике и следбенике из 
истих области (ликовне ствараоце, музичке, књижевнике, спортисте, глумце...). 

- Хронологија различитих научних открића (рецимо из области медицине у 
прошлом веку). 

- Начин живота у средњем веку - информисати се о различитим животним 
ситуацијама људи у средњем веку на територији Србије: село - град, живот некад и 
сад (становање, исхрана, рад, дечије игре, школовање, понашање, ратовање...). 

- Прошлост српског народа (упознати се са значајним догађајима из 
националне прошлости: сеобе Срба, простор на коме су Срби живели, Први и 
Други српски устанак...). 

- Уочити везу између историјских збивања у свету и код нас (Први и Други 
светски рат...). 

- Стварање што објективније слике о догађајима из прошлости коришћењем 
различитих историјских извора. 
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- На временској ленти хронолошки одредити развој (континуитет и 
дисконтинуитет) државе Србије и упознати се са њеним владарима, почев од лозе 
Немањића па све до данас. 
 
 


