
Упутство и препоруке за рад 

Опште препоруке: 

1. Радите према тачним упутствима и корацима за извршавање одређених 

активности које добијате; 

2. Користите материјал који Вам се шаље, а уколико користите додатан материјал 

који није послат, већ користите уџбенике, књиге, едукативне сајтове који нису 

конкретно наведени, молим Вас да ми назначите шта сте тачно користили као и 

извор материјала; 

3. Уколико из било ког разлога нисте у могућности да преузмете материјал путем 

електронске поште, материјал можете преузети директно у школи, сваког петка 

у периоду од 8 до 12 часова (материјал преузет у петак је материјал за седмицу 

након тог петка); 

4. Материјал који Вам се шаље је материјал који је у складу са активностима и 

исходима предвиђеним ИОП – ом; 
5. У обавези сте да ми свакодневно дајете извештаје о томе како је протекао рад на 

активностима, како је дете реаговало, како се понашало током рада, да ли је 

активност успешно одрађена, или неуспешно (путем позива, поруке, или e – mail 

- а). Уколико дете одређеног дана није расположено за рад, није сконцентрисано, 

не сарађује, покушајте да одрадите активности након паузе и релаксације (више 

покушаја током дана, ако је неопходно), али уколико дете и даље не сарађује 

прекините активности предвиђене за тај дан, што ћете надокнадити следећег 

дана; 

6. Током извршавања активности фотографисаћете дете телефоном и слати ми 

слике са извештајем, као доказ о раду ученика; 

7. Одредите одређени период у току дана, током којег ћете спроводити планиране 

активности са дететом и поштујте то време, како би се ученици лакше и брже 

навикли на радне обавезе код куће, с обзиром на околности; 

8. Уколико је потребно користићемо видео позив путем Viber апликације, или 

апликације која је Вама доступна, током којег ћу ја пратити Ваш рад са дететом 

и остваривати комуникацију са дететом; 

9. За све нејасноће ми се обратите телефонским путем, или путем електронске 

поште; 

10. Доступна сам за Вас 24 сата током дана, за све што се тиче рада са дететом, 

проблема на које наилазите, или различитих ситуација са којима се сусрећете, а 

које се тичу детета; 

11. У случају да се појаве симптоми вируса код детета, или неког члана породице, у 

обавези сте да обавестите мене о томе; 

12. Поштујте мере заштите од вируса, препоручене од стране Министарства 

здравља; 

13. Све информације и наставни материјал можете наћи и на сајту школе 

http://ivololaribar.edu.rs/#pocetna  

http://ivololaribar.edu.rs/#pocetna


Конкретне инструкције за рад: 

Материјал који Вам се шаље је материјал за штампање. Одштампате материјал, 

залепите у свеску и напишете датум када је одређени садржај обрађиван, односно 

увежбаван. Уколико је немогуће штампање препоруке за рад су: 

1. Препишете, или прецртајте из датог материјала у свеску за одређени наставни 

предмет (уколико је задатак такав да је преписивање немогуће, онда 

прилагодите задатак, тако што ћете на пример, уместо да ученик/ца има задатак 

да сабере бројеве и обоји поља према датом шаблону, Ви ћете написати у свесци 

само задатке сабирања); 

2. Коришћење електронских уџбеника на сајту https://test.e-eduka.rs/ под опцијом 

дигитални уџбеници и материјали (сви уџбеници су доступни), дакле дете ће 

користити компјутер, таблет, или телефон за одрађивање задатака. Ове уџбенике 

ћете користити и за додатно вежбање, у складу са активностима постављеним у 

оквиру ИОП – а; 

3. У случају када одређени материјал је у виду усликаног текста из уџбеника, 

можете тај текст преписати детету у свеску, или дати детету да чита преко 

компјутера, таблета, или телефона; 

4. Приликом одрађивања задатака из математике користите што више конкретан 

материјал за помоћ (пасуљ, дугмићи, пластичне чаше, коцкице, све што би могло 

да се употреби као додатан дидактички материјал, по угледу на дидактички 

материјал у школи), подстичите дете да самостално ради и да самостално уочава 

и исправља грешке; 

5. Користите таблет, или телефон за рад на одређеним едукативним апликацијама, 

које Вам назначим; 

6. Родитељи деце која не вербализују, скините апликацију Комуникатор 2 

(Komunikator 2), са google play продавнице, на телефон, или таблет, како бисте 

били припремљени за будуће активности које ћу Вам достављати у оквиру 

планова. Слике које Вам шаљем, уколико нисте у могућности да одштампате, 

показујте детету преко телефона, таблета, или компјутера. Пратите упутства и 

кораке која ћу Вам давати за непосредан рад са ученицима. Предлоге за израду 

дидактичког материјала ћу Вам достављати путем писаних упутстава, или путем 

слика. Уколико нисте у могућности да одређени материјал направите код куће, 

обавестићете ме на време о томе, како би се материјал израдио на време и како 

бисте могли да преузмете материјал у школи; 

Уколико имате идеје, сугестије и примедбе, молим Вас да ми се слободно обратите 

како бисмо исправили све евентуалне грешке и избегли проблемске ситуације. Циљ 

свима нама је да из околности у којима се налазимо сви изађемо првенствено здрави, а 

потом да ученици не буду у заостатку са планираним градивом и наставним 

садржајима.  

Срдачно Вас поздрављам, 

Ивана Рашковић 

https://test.e-eduka.rs/

