ПОЛЕТАРЦИ
I година реализације извиђачког програма (лет врапца)

РБ

НАЗИВ НАСТ.
ЈЕДИНИЦЕ

ЦИЉ

КОРЕЛАЦИЈА

Септембар
1

Шта значи бити
извиђач

2

Шта значи бити
извиђач

3

Основна обележја
моје организације

4

Основна обележја
моје организације

Да зна да објасни и разуме, Обећање и
Законе
Да зна основне појмове о значењу речи
полетарац/ пчелица, предводник/ ца, јато.
Да правилно поздравља извиђачким
поздравом.
Да правилно стаје у круг полетараца.
Да има униформу и правилно је носи.
Да зна датум оснивања свог јата.
Да учествује у одабиру симбола јата.
Да зна да нацрта знак свог јата.
Да зна химну Савеза

Октобар
5

Извиђачка породица

6

Путни знаци и
правила кретања по
њима

7

Извиђачке игре и
песме

8

Израда паноа
активности

9

Израда паноа
активности

Да зна ко је оснивач покрета у свету и у
земљи. Да препознаје знак WОСМ-а, Савеза
и одреда.
Да познаје основе кретања по путним
знацима.
Да нацрта пут од куће до школе и да зна
своју адресу.
Да зна 5 основних саобраћајних знакова
Да учествује у извиђачким играма.
Да зна песму „Жика Мика“.
Да учествује у изради зидних новина са
члановима јата .
Да учествује у извођењу приредбе јата за
родитеље
Да учествује у изради зидних новина са
члановима јата .
Да учествује у извођењу приредбе јата за
родитеље

ВЕШТИНЕ

МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА

Новембар
10

Употреба
разноврсног
материјала

Да направи играчку од приручних
материјала.
Да самостално направи предмет од папира и
пластелина

11

Употреба
разноврсног
материјала

Да са јатом посети луткарску или позоришну
представу за децу.

12

Правила успешне
комуникације

13

Живот у заједници

Да поштује туђа осећања и исказује своја.
Да препознаје значај ненасилне вербалне
комуникације.
Да користи говорницу, зна културу
телефонског разговора и зна основне
бројеве за помоћ (192, 193, 194).
Да познаје родбинске везе и своје дужности
у оквиру породице и заједнице у којој живи.
Да зна и да примењује правила лепог
понашања (које је ЈАТО одредило).
Да поштује договор

Децембар
14

Врсзе падавина

15

Имам право да
будем различит

16

Моја земља

Да зна врсте падавина
Да зна да постоје људи са посебним
потребама.
Добро познаје сличности и разлике између
полова.
Да је у оквиру свог јата учествовао у једној
активности везаној за промоцију права
детета
Да зна пуни назив своје земље и да
препознаје њена обележја.
Да зна датуме неких празника (Нова година,
Дан жена, Дан државности...), и учествује са
својим јатом у њиховом обележавању

Јануар
17

Шампионат у брзом
везиванју пертли

Да уме завезати пертле на ципелама/
патикама

18

Ко пуши у диму се

Да наброји болести зависности .

гуши

Да са јатом изради натписе упозорења о
забрани пушења и постави их у просторији
за активности.

Фебруар
19

Очување природе

20

Писање честитке

21

Самопомоћ и
пружање прве
помоћи

22

Израда паноа
активности поводом
Дана сећања, у част
Бадена Пауела и
Милоша Ђ Поповића

Да показује љубав према природи
учествовањем у јатним активностима
храњења птица
Да напише честитку, разгледницу или
дописницу
Да зна шта значи прва помоћ.
Да има вештину да правилно санира
огреботину уз употребу фластера и
ханзапласта.
Да учествује у изради зидних новина са
члановима јата .
Да учествује у извођењу приредбе јата за
родитеље

Март
23
24
25
26
27

Оријентација у
простору и времену
Оријентација у
простору и времену
Културно историјски
садржаји у нашем
окружењу
Културно историјски
садржаји у нашем
окружењу
Упознавање ближег
окружења

Да зна стране света.
Да се зна оријентисати помоћу сунца.
Да зна да гледа на сат.
Да посети неко од културних и историјских
места у свом крају (споменици, музеји,
позориште, библиотека).
Да са јатом посети луткарску или позоришну
представу за децу.
Да зна да објасни појам излета, да познаје
правила понашања на излету.

Април
29

Опасности у
природи
Упознавање ближег
окружења

30

Излет у природи

28

Да наброји 5 опасности из своје средине које
се односе на личну безбедност и здравље.
Да са јатом направи касицу и уштеди новац
за свој излет
Да учествује на једнодневном излету, да
нацрта, исприча или напише утисак са

излета.

Мај
31

Биљни и
животињски свет у
околини

Да наброји двадесет биљних и животињских
врста из свог краја и нацрта неку од њих.
Да буде упознат са најмање пет врста чајева
који се користе у домаћинству.

32

Биљни и
животињски свет у
околини

Да разликује врсте воћа и поврћа и да зна о
значају разноврсне исхране.

33

Очување природе

34

Лепо понашање

Да показује љубав према природи
учествовањем у јатним активностима
неговања цвећа, рада на уређењу парка
Да уме да постави сто, лепо се понаша за
столом, правилно држећи прибор.

Јун
35

Опасности у
природи

36

Израда паноа
активности

Да препознаје убод инсекта и правилно
реагује.
Да зна да се заштити од сунчанице
Да учествује у изради зидних новина са
члановима јата .
Да учествује у извођењу приредбе јата за
родитеље

ПОЛЕТАРЦИ
II година реализације извиђачког програма (лет ласте)

РБ

НАЗИВ НАСТ.
ЈЕДИНИЦЕ

ЦИЉ

КОРЕЛАЦИЈА

Септембар
1

Шта значи бити
извиђач

2

Шта значи бити
извиђач

3

Извиђачка обележја

4

Извиђачка обележја

Да зна да објасни поздрав извиђача.
Да има основне појмове о категоријама
чланства у организацији.
Да зна ко је оснивач одреда и наброји
познате личности извиђаче, који су до сада
били у организацији или су још увек
Да зна ознаке на униформи за своју
категорију и њихово значење.
Да објасни и нацрта знак одреда, Савеза и
WОСМ-а
Да нацрта амблем јата.
Да са члановима јата изради маскоту јата

Октобар
5
6
7
8
9

Природни
материјали
Вербална и
невербална
комуникација
Оријентација у
непосредном
окружењу
Природни
материјали
Вербална и
невербална
комуникација

Да учествује на фењер вечери
Да зна да се поздрави и представи на 3 или
више страних језика и језику глувонемих.
Да зна 10 нових путних знакова.
Да пронађе одредиште по адреси у својој
околини
Да је учествовао у активности израде
патената за кућне потребе .
Да се лепо понаша на јавном месту

Новембар
10

Учимо како да учимо

Да учествује у играма запажања и памћења.
Да саопшти смисао поруке од 15 речи после

ВЕШТИНЕ

МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА

пређених 200 до 500 метара.

11

Дан толеранције

Да поштује потребе и различитости другова
и другарица у јату.
Да учествује у одредским активностима на
тему промоције права детета.
Да познаје начине мирног решавања
конфликта

12

Колико познајеш
своју околину

Да познаје основна правила у саобраћају

13

Трагом лисице –
колико познајеш
своју околину

Да уме да пронађе важан објекат у свом
месту (пошта, амбуланта, полиција, ...).
Да зна да препозна апотеку у свом месту

Децембар
14

Заштита природне
средине

Да је учествовао у једноставном јатном
огледу у коме се приказује загађење воде,
тла или ваздуха

15

Заштита природне
средине

Да са својим јатом направи плакат о заштити
средине

16

Лекција хуманости –
пакетић за
непознатог друга

Да заједно са јатом води дневник добрих
дела.
Да учествује у некој хуманитарној акцији

Јануар
17

Облици
комуникације

18

Брига о животињама

Да направи
пошаље.

коверат,

напише

писмо

и

Да зна да користи основне функције
мобилног телефона
Да са својим јатом направи кућицу
хранилицу за птице, да их постави
одржава.

и
и

Фебруар
19

Брига о животињама

Да са својим јатом одржава направлјене
кућице и хранилице за птице

20

Србија-моја
домовина

21

Светска извиђачка
породица

22

Живети здраво

Да зна да објасни обележја земље.
Да познаје неколико начина поздрављања
карактеристичних за различите културе.
Да зна да преприча причу о Баден Пауелу и
основној идеји развоја скаутизма.
Да зна колико чланова и земаља има WОСМ.
Да уредно носи униформу
Да зна последице болести зависности и да са
јатом осмисли слоган, разгледницу или
плакат као протест болестима зависности.
Да зна о значају коришћења природних
намирница
у
исхрани
и
штетности
вештачких.

Март
23

Оријентација

Да зна да се служи компасом

24

Оријентација

Да зна начине оријентисања у природи и
урбаној средини без компаса.
Да се зна оријентисати у времену

25

Обележја годишњих
доба

Да зна да разликује годишња доба и њихове
карактеристике

26

Осећања и шта са
њима

27

Креативност и
стваралаштво

Да преприча причу о својој омиљеној
личности.
Да зна ненасилно да искаже своју потребу,
осећање, размишљање.
Да познаје различите технике ликовног
изражавања

Април
28

Култура становања

29

Култура становања

30

Креативност и
стваралаштво

Да посади и негује биљку или се брине о
животињи.
Да посади и негује биљку или се брине о
животињи.
Да препознаје групе музичких инструмената
и да из сваке групе наброји бар три.

Мај
31

Боравак у
природном

Да зна значај логорске ватре.
Да зна да пришије дугме.

окружењу
Боравак у
природном
окружењу

Да зна 3 нове извиђачке песме

33

Породично стабло

Да познаје своје породично стабло

34

Осећања и шта са
њима

Да разговара о добром/лошем догађају и
осећањима везаним за њих.
Да презентује своју скалу вредности и
заступа је

32

Да је са јатом посетио бивак или табор.

Јун
35

Брига о себи и
другима

Да води рачуна о личној хигијени .
Да веже чворове који су неопходни у
свакодневном животу (везивање ципела,
ранца, два канапа)

36

Брига о себи и
другима

Да зна да пружи прву помоћ приликом
сунчанице

ПОЛЕТАРЦИ
III година реализације извиђачког програма (лет врапца)

РБ

НАЗИВ НАСТ.
ЈЕДИНИЦЕ

ЦИЉ

КОРЕЛАЦИЈА

Септембар
1

Извиђачка
организација

2

Извиђачка
организација

3

Брига о старијима

4

Формирање књиге
успомена

Да зна да објасни појам извиђач, водник/ца
и вод.
Да исприча причу о настанку, развоју,
традицији или значајном догађају у свом
одреду.
Да обавља једну дужност у јату бар месец
дана
Да упознаје начине да помогну старијим
особама
Да учествује у изради Књиге успомена
(летопис јата) описујући догађаје и осећања

Октобар
5

Светска извиђачка
породица

Да поштује традицију организације.
Да се дописује са извиђачима из друге
земље

6

Рад у јату и одреду

Да са својим јатом учествује у КЗП или
одредској приредби

7
8
9

Природни
материјали и
њихова употребна
вредност
Природни
материјали и
њихова употребна
вредност
Израда изложбе
фотографија и
продуката са
активности

Да
учествује
у
акцији
прикупљања
секундарних сировина и да познаје појам
рециклаже.
Да од природног материјала направи макету
.
Да учествује у радионици макетарства или
вајарства
Да са јатом направи изложбу (цртежа,
фотографија, литерарних саставаи сл.) на
задату тему.

ВЕШТИНЕ

МЕСТО
ИЗВОЂЕЊА

Новембар
10

Знам и умем

11

Безбедно путовање

12

Моја земља, народи
и обичаји

13

Моја земља, народи
и обичаји

Да заједно са својом породицом учествује у
некој извиђачкој активности.
Да зна све путне знаке.
Да зна да препозна три животињска трага на
излету.
Да зна основне појмове излета, бивака и
табора/зимовања.
Да има основна знања о државном уређењу.
Да зна да објасни неке обичаје из своје
средине.
Да са својим јатом посети једну јавну
службу.
Да наброји религије у свом окружењу.
Да
зна
локације
разних
културно
историјских места и друштвених институција
у свом крају.

Децембар
14

Брига о здрављу

Да зна значајне датуме посвећене борби
против болести зависности и да учествује на
ликовном или литерарном конкурсу поводом
неких датума из ове области.

15

Облици
комуникације

Да напише поруку невидљивим писмом

16

Израда изложбе
фотографија и
продуката са
активности

Да са јатом направи изложбу (цртежа,
фотографија, литерарних саставаи сл.) на
задату тему.

Јануар
17

Облици
комуникације

Да пошаље телеграм.
Да учи основне сигнале (СОС, здраво) и
начине писања шифрованог писма.
Да зна абецеду рукама

18

Оријентација у
простору

Да се зна оријентисати у ноћним условима

Фебруар
Учим како да учим

Да учествује у играма запажања и памћења.
Да помаже при организацији излета.
Да учествује у малој школи кулинарства

20

Очување природе

Да наброји пет начина загађивања воде, тла
и ваздуха и начине спречавања загађења.
Да води рачуна о хигијени на активностима у
природи

21

Светска извиђачка
породица

Да учествује у акцији Дана сећања.
Да каже неколико ствари о себи на страном
језику

22

Израда изложбе
фотографија и
продуката са
активности

Да са јатом направи изложбу (цртежа,
фотографија, литерарних саставаи сл.) на
задату тему.

19

Март
Брига о здрављу

Да зна чему служи вакцинација.
Да правилно одржава и чува одећу и обућу.
Да зна симптоме најчешћих дечијих болести

24

Раст и развој

Да схвата шта је то пубертет и зна које га
промене очекују на телу.
Да сачини свој временски дневни распоред
за недељу дана и да објасни важност
планирања времена

25

Раст и развој

Да наброји 8 права детета, да зна коме да се
обрати за помоћ приликом нарушавања тих
права.

26

Стаари занати у
окружењу

Да упозна неке од старих заната који још
живе у окружењу и научи његове основне
карактеристике

27

Биљни свет

Да изради хербаријум са описом биљака.
Да познаје ланац исхране.
Да разликује јестиво од нејестивог биља.

23

Април

28

Рад у јату и одреду

29

Безбедно путовање

30

Рад у јату и одреду

Да
учествује
у
спровођењу
одредске
хуманитарне активности.
Да учествује на активности ван свог места.
Да са јатом учествује у активности о
саобраћају
Да са јатом борави на табору .
Да учествује у изради књиге успомена са
активности, описујући догађаје и осећања.
Да учествује у спортским активностима јата.
Да зна 3 нове извиђачке песме

Мај
31
32
33
34

Трагом лисице

Знам и умем
Израда изложбе
фотографија и
продуката са
активности
Оријентација у
простору

Да зна да препозна важне објекте у свом
месту (пошта, полиција, дом здравља,
спортске терене...)
Да уме да пронађе важан објекат у свом
месту (пошта, амбуланта, полиција, ...).
Да је учествовао на дводневном излету.
Да је учествовао у подизању шатора
Да са јатом направи изложбу (цртежа,
фотографија, литерарних саставаи сл.) на
задату тему.
Да распознаје основне елементе рељефа
своје околине

Јун
35

Брига о здрављу

36

Евалуација

Да уме да препозна крпеља и обрати се за
помоћ.
Да уме да санира опекотину 1. степена
Евалуација и презентација рада у протеклом
периоду
Израда Power point презентације и приказ
ученицима млађих разреда

