Назив
слободне активности

МАГИЈА ЗВАНА БЕОГРАД - НЕИСПРИЧАНА

Тема

БЕОГРАД КРОЗ ИСТОРИЈУ И БЕОГРАД ДАНАС

ПРИЧА

Ако волиш свој град хајде да заједно откријемо његову магију,
истражимо га и још боље упознајмо његове многобројне чари!
Теме којима ћемо се бавити :
 Улице и тргови Београда (Скадарска, Кнез Михаилова, Теразије, Трг Републике...)
 Знаменити, заборављени и најмлађи Београђани који стварају имиџ града
 Институције културе и науке – музеји, галерије, биоскопи, позоришта, библиотеке,
факултети...
 Споменици и историјски локалитети (Београдска тврђава, Победник, Споменик
незнаном јунаку...)
 Архитектура Београда (дворови на Топчидеру и Теразијама, Палата Србија,
Скупштина, Храм Светог Саве...)
 Разарања Београда
 Књиге и песме о Београду
 Београдске спортске манифестације
 Мода у Београду кроз време
 Београдски бендови и музичке групе
 Серије и филмови снимани у Београду
 Београд на старим фотографијама и сликама....





Циљеви






Повезаност са наставним
програмом
Међупредметне
компетенције

Име и презиме
реализатора
Број ученика и узраст
Препоручен број
родитеља - чланова тима
Динамика и предвиђено
време трајања
Активности

неговање осећања припадности граду Београду
развијање љубави према сопственом граду
упознавање са културно-историјским наслеђем
проширивање знања о личностима, процесима, појавама и
догађајима који су обележили историју Београда
повезивање прошлости и садашњости
неговање културе сећања
развијање креативности и радозналости
подстицање групног рада, сарадње и предузетништва
подстицање ученика да стечена знања из више предмета
повежу и да вештине примене у свакодневном животу
оспособљавање ученика за самостално истраживање и
представљање резултата рада кроз ширу употребу ИКТ-а

Историја, географија, српски језик, музичка и ликовна култура,
техника и технологија, грађанско васпитање, свакодневни живот
у прошлости, верска настава, физичко и здравствено васпитање
 Компетенција за целоживотно учење
 Комуникација
 Рад са подацима и информацијама
 Дигитална компетенција
 Решавање проблема
 Сарадња
 Одговорно учешће у демократском друштву
 Одговоран однос према околини
 Естетичка компетенција
 Предузимљивост и оријентација ка предузетништву
Љиљана Дукић Рајковић – наставник историје
15 ученика, 6 - 8. разред
По избору родитеља
Један час недељно
 истраживање културно-историјских знаменитости и
припремање посета
 посете културно- историјским локалитетима, музејима,
галеријама, библиотекама, дворовима...
 гледање филмова
 слушање музике
 прављење видео-записа и презентација
 прављење квизова у web алатима
 припремање и организовање изложби
 читање, рецитовање, цртање, писање истраживачких и
литерарних радова
 осмишљавање и прављање сувенира...

