
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 6. разред 

Наставна тема: Природни ресурси и производња 

Наставне јединице:    Подела, врсте и карактеристике грађевинских материјала 
     Техничка средства у грађевинарству 
     Техничка средства у пољопривреди 
Требаће вам (наставна средства): рачунар, интернет, дигитални уџбеник, штампани уџбеник, оловка, 
(телефон) 

Драги ученици, 

Имате могућност да гледате дигитални уџбеник и да осим текста и слика који су као и у штампаној 
књизи, погледате и додатне материјале, кликом на њих... Имате додатне видео записе, текстове, 
слике и задатке... 

Предвиђене активности за ученике који имају приступ рачунару и интернету: 

 Користећи дигиталне уџбенике или штампане уџбенике, подсетите се наведених 
наставних садржаја, које смо обрадили на часу, од стране 96 до 113. 

o Након што се подсетили лекција које смо већ радили, на странама 100 и 110 
имате дигиталне тестове, урадите их да проверите своје знање 

o На странама 104 и 105 имате QR кодове (имате их и у штампаном уџбенику), које 
можете скенирати телефоном и видети додатне садржаје. 

 

 Лекције: Машине за дизање и пренос и Машине за израду путева 
o односе се на техничка средства у грађевинарству. Материјал у дигиталном 

уџбенику се не разликује од одног у штампаном уџбенику. Прочитајте га, 
погледајте слике и самостално пређите те лекције. Запамтите основне машине 
које су овде набројане. 

 Нова лекција: ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
o односе се на техничка средства која се користе у пољопривреди и сврстане су у 

групе: погонске, прикључне, комбиноване и специјалне. Материјал у дигиталном 
уџбенику се не разликује од одног у штампаном уџбенику. Прочитајте га и 
запамтите које пољопривредне машине спадају у коју групу машина. Затим 
прочитајте подсетник и пробајте да усмено одговорите (преслишате се) на 
питања на крају ове лекције. 
 

 На крају имате и дигитални тест  - решите га и тако проверите своје знање. 

Ових дана ћу поставити неке још видео материјале и обавестити вас да их погледате. 

 

Следеће седмице се припремите да урадимо неки тест, који ћу оценити! 

У заједничкој комуникацији путем Viber групе ћемо до тада решавати нејасноће! 

 


