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Узрасна група: Предшколски узраст 

 

 

Циљ активности: Упознавање деце са сервисом Youtube кроз приказивање 

филма о познатом српском тенисеру Новаку Ђоковићу 

 

 

Уводна активност: Започети конверзацију са децом постављањем следећих 

питања: “Да ли знате шта је спорт?”, “Које све врсте спортова познајете?” , “Да 

ли сте чули за тенис?”, “Знате ли ко је најпознатији тенисер на свету?”, “Знате 

ли да он долази управо из наше земље?”... Затим преко видео бима приказати 

слајдове са сликама Новака Ђоковића и његових трофеја. 

 

 

Главна активност: Показати деци како да уђу на Youtube, објаснити им да је то 

амерички веб сајт који служи за дељење видео датотека, да на њему могу 

пронаћи омиљену музику, цртане филмове, као и разне видео записе које им 

могу помоћи у учењу, па и гледати утакмице... Показати им опцију “претрага” и 

рећи им да укуцају “Документарни фил о Новаку Ђоковићу”, затим им рећи да 

кликну на видео и кликну на “play” и објаснити им да се на тај начин покреће 

видео снимак. Гледати филм о биографији Новака Ђоковића. Повремено им 

рећи да паузирају видео кликом на “pause” и надовезати се сопственим 

коментарима о филму и додатним информацијама. Успут објашњавати правила 

тениса... 

 

 

Завршна активност: Преко видео-бима на слајдовима приказати квиз из 

биографије Новака Ђоковића и правила тениса да бисмо утврдили колико су 

деца пратила филм: 

1) Новак Ђоковић је рођен у: 

А) У Београду 

Б) У Ужицу 

В) У Новом Саду 

 

2) Колико титула је Новак освојио на гренд слем турнирима? 

А)7 

Б)77 

В)17 

 

3) Ако се на почетку сета деси да лопта пукне у току поена, сет треба: 

А) Поништити 

Б) Поновити 

В) Удвостручити 

 

4) У тенису користимо: 

А) Палицу 

Б) Штап 

В) Рекет 

 

 



 
 

Поруке: 

 

Здравствена: Бављење тенисом значајно доприноси телесном развоју деце и 

њихове моторике и физичких способности. Такође подстиче и развој 

концентрације. 

 

Безбедносна: Не покушавати опробавање спорткских акробација у 

фискултурној сали или код куће, без присуства тренера или родитеља, јер 

постоји могућност да се повредите. 

 

Еколошка: Бављење спортом не загађује животну средину и врло је делотворно 

код физичког и психичког развоја деце. 

 

Кутци:  

 

Спортски кутак: Учење о правилима тениса и биографији познатог тенисера. 

 

Музички кутак: Слушање песме: “Он је Ноле сви га воле, он је Ноле, Новак 

Ђоковић” 

 

Информатички: Учење о сервису Youtube кроз приказивање филма о Новаку 

Ђоковићу 

 

Историјски: Сазнавање занимљивих чињеница о најбољем тенисеру у историји 

Србије и о самој историји тениса 

 

 

Колерације: 

 

Методика развоја говора 

Методика упознавања природне околине 

Методика музичког васпитања 

 

 

Рад са породицом: Позивање родитеља да присуствују квизу о биографији 

Новака Ђоковића и правилима тениса у којем учествују њихова деца. 

 

Инклузија: Коришћење “лупе” и повећање величине фонта преко “Великог 

контраста” у раду са слабовидом децом и коришћење појачала у раду са 

глувонемом децом. Задати им да уђу на Youtube и да покрену филм о Новаку 

Ђоковићу, да премотају видео и зауставе га на делу који им се највише свиђа. 

 

Рад са даровитом децом: Снимање преко камере мобилног телефона њихових 

порука Новаку Ђоковићу и постављање видеа на Youtube. 

 

 

 


