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Приповетка „Поход на Мјесец“ говори о једном важном догађају из 
детињства дечака Баје, главног јунака збирке „Башта сљезове боје”.  У 
жељи да ученицима што боље приближимо радосне тренутке, али и замке 
одрастања које нам писац осликава, одлучили смо се за игру и радионичарски 
приступ. Као циљ смо поставили повезивање садржаја из више наставних 
предмета кроз рад на књижевном тексту, зарад развијања међупредметних 
компетенција. Предлажемо да место извођења буде фискултурна сала, или 
још боље школско двориште, тј. нека друга отворена површина. Радионице су 
намењене деци од 10 до 12 година.
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Развијање међупредметних 
компетенција кроз 
игровну обраду
приповетке
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Бранков кутак

Како би се што ефикасније и успешније обавила завршна фаза, наставници и 
ученици деле се у нове групе према склоностима и интересовању: 
- припрема литерарне презентације (продукти првог кутка),
- припрема ликовне изложбе (продукти другог и трећег кутка),
- припрема луткарске представе (продукти четвртог кутка) и
- припрема рекламног материјала (плаката и позивница).

На завршну свечаност позвати ученике, наставнике и родитеље. Након свечаног 
отварања, публици приказати припремљен програм. На растанку захвалити се свим 
учесницима и гостима и упутити их на друга дела Бранка Ћопића. 

Међупредметне компетенције

У току осмишљавања ових радионица, акценат смо ставили на 
компетенције које ученици развијају кроз различите наставне предмете:

- стицање знања и вештина,
- повезивање знања из различитог градива,
- комуникација у оквиру групе,
- сарадња са осталим групама,
- одговоран однос према себи и другима,
- развијање естетичких вредности,
- решавање проблема,
- рад са подацима и информацијама,
- одговоран однос према околини,
- предузимљивост,
- дигитална подршка и
- одговорно учешће у заједничком раду.

Изложбу заједно демонтирати и распоредити отпад 
у одговарајуће рециклажне контејнере.

Напомена: За сваку групу одштампати по једну мапу. У одговарајући простор 
уписати редослед за обилазак сва четири кутка. Водити рачуна да не дође до 
преклапања.

Поход на Мјесец
приручник за наставнике








