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УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ПРВОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују
обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног
плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски
погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних
разлога.
За укупан развој личности ученика настава у природи има вишеструки
значај – здравствени, педагошки и социјални. Уз повећани обим физичке
активности, у здравој животној средини, овај облик образовно-васпитног рада
доприноси очувању и унапређивању укупног здравља ученика. Образовна-васпитна
вредност наставе у природи је у томе што се непосредним опажањем природне и
друштвене средине и потпуним доживљајем стварности, коју треба проучавати,
омогућује утврђивање и проширивање постојећих и стицање потпунијих, дубљих
и трајнијих знања. Директан контакт и интеракција са природним окружењем
доприноси бољем уочавању законитости које важе у природи и схватању значаја
њене заштите и очувања. Боравак ученика у природи доприноси и њиховој
социјализацији јер се кроз целодневне заједничке активности међусобно боље
упознају, сарађују и зближавају. Подстиче се, такође, њихова одговорност и
самосталност у обављању личне хигијене и бриге о себи.
При организацији наставе у природи потребно је придржавити се стручних
педагошко-психолошких и дидактичко-методичких упутстава како би се у што
већој мери остварили постављени циљеви.
Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог
разреда основног образовања и васпитања, у трајању од 7 до 10 дана, уз
писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.
За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да
организује наставу.
Настава у природи може се изводити у објектима који испуњавају
услове за извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја.
Пре поласка на наставу у природи организује се лекарски преглед свих
ученика.
Циљеви наставе у природи су:
-

очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја;
стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина
живота и организовања и коришћења слободног времена;

-

-

проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о
непосредном природном и друштвеном окружењу;
развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и
колективни ангажман у заштити природе;
социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз
развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима,
окружењу и културном наслеђу;
развијање позитивних односа према националним, културним и
естетским вредностима.

Задаци и садржаји наставе у природи остварују се на основу наставног
плана и програма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део
годишњег програма рада школе.
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у природи су:
-

-

-

побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности
ученика;
задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
очување природне дечије радозналости за појаве у природи и
подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз
одговарајуће активности;
развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним
природним и друштвеним условима;
подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне
истраживачке задатке;
развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања
природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости
и лепоте места и околине;
упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих
крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и
смењивање временских прилика;
разијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање
самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
подстицање и стварање навике за неговање редовне физичке активности
и за што чешћи боравак у природи;
формирање навика редовне и правилне исхране;
навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
разумевање и уважавање различитости међу појединцима;

-

подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и
одраслима кроз одговарајуће активности.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања
садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности.
Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма
обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који
су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају
условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине
предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на
погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и
друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе,
народна традиција, грађанско васпитање...).
Један од битних услова успешне реализације овог облика образовноваспитног рада јесте припрема ученика, родитеља и наставника.
Одвајање ученика од породице у дужем временском периоду и боравак у
новим условима представља озбиљан захтев за ученике тог узраста и зато је важно
да буду добро припремљени за оно што их очекује на настави у природи.
Припрема подразумева да се ученици унапред упознају са местом у које одлазе,
условима живота у којима се организује настава у природи, облицима и
садржајима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним књигама,
прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреативним активностима које ће се
тамо реализовати. Ученицима треба пружити прилику да питају и добију одговор о
свему што их занима, а наставник треба да чује и уважи, у мери у којој је то могуће,
њихове потребе, жеље и интересовања. Посебну пажњу треба посветити делу
припреме у коме се наставник са ученицима договора око правила понашања током
извођења наставе у природи – уз разумевање зашто је важно њихово поштовање.
Припрема родитеља подразумева организовање родитељских састанака и
пружање информација о основним географским карактеристикама и климатским
условима краја у коме се организује настава у природи, времену одласка, дужини
боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима смештаја, исхране,
здравствене заштите, условима живота и рада ученика, могућностима
комуникације са децом и сл. Истовремено се родитељима дају детаљна упутства о
припреми деце, са списком неопходног прибора за личну хигијену, писање,
потребном гардеробом... Ради прикупљања важних информација везаних за
здравствени и психофизички статус деце, њихове особености, специфичне навике и
интересовања, организују се са родитељима посебни разговори.
Припрема наставника обухвата индивидуалну и заједничку припрему.
Заједничка припрема се одвија путем краћих састанака на нивоу школе. На њима се
разматрају најважнија организациона питања о месту и условима боравка, цени и
сл. Индивидуална припрема обухвата добро информисање наставника о
географским и геолошким карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским
подацима, значајним културним, привредним и другим објектима који се могу
посетити, обичајима и етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће
се одвијати настава у природи. На основу прикупљених података и постављених
циљева и задатака наставе у природи, наставник саставља програм који ће се

реализовати (поред садржаја наставе програм поседује и спортско-рекреативне и
културне активности, друштвене игре, типске вечерње програме...), одабира
методе и облике рада, одређује динамику активности и припрема све што ће му
обезбедити ефикасан и успешан рад. Добар програм наставе у природи поседује
чврсту структуру, која пре свега указује шта треба постићи. Како је немогуће
предвитети све факторе који су од утицаја на њену реализацију неопходни су и
оперативни планови који поседују флексибилност, односно прилагодљивост датим
околностима нпр. лошим временским условима.
Реализација постављених циљева наставе у природи у великој мери зависи
од способности наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Његова
улога је сада сложенија и захтевнија јер, осим што организује и реализује редовну
наставу и предвиђене активности, брине и о безбедности ученика. У свом раду он
треба да уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њиховим
потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталност и
личну одговорност.
Приликом остваривања програма наставе у природи треба што више
наставних и ваннаставних активности реализовати у природном окружењу – уз
смењивање редовне наставе, самосталних активности ученика, спортскорекреативних и културних активности, игре и забаве, пасивног и активног одмора.
По повратку са наставе у природи, стечена знања и искуства треба што
више интегрисати у наставни процес и омогућити ученицима да искажу своје
утиске и осећања о ономе што су доживели.

