НОВО, МОДЕРНО, ДРУГАЧИЈЕ!

ГЕОГРАФИЈА

Уџбеник уз који се географија
заволи!
Прелистајте каталог да сазнате више.

Пробудите радозналост ваших ученика, инспиришите их да
заволе географију и активирајте све њихове потенцијале!
Изаберите
Дата Статус
уџбенике!

Представљамо вам најновију серију уџбеника
географије издавачке куће Дата Статус!

НОВО, МОДЕРНО, ДРУГАЧИЈЕ!

5
Иван Цветковић

Поштовани наставници географије,

ГЕОГРАФИЈА

Аутор:
Иван Цветковић

Када смо кренули у авантуру стварања уџбеника за географију жеља нам је
била да креирамо уџбеник који ће бити другачији од онога што сте до сада
имали у понуди. Зато смо пошли управо од вас - наставника географије,
уверени да ви најбоље знате какав уџбеник је потребан вашим ученицима
и вама. Уз уважавање развојних карактеристика ученика, сугестије које сте
нам дали у анкети су биле кључне за поставку концепта нашег уџбеника.
Укратко, тражили сте уџбеник који ће…
• бити сажет, јасан и писан језиком који је прилагођен узрасту,
• обиловати квалитетним илустрацијама, картама и фотографијама,
• имати пуно занимљивости,
• садржати линкове ка сајтовима референтних институција…

Рецензенти:
др Александар С. Петровић, Алекса
Попадић, Александар Михајловић
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Слађана Луковић Алекса Попадић

ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за шести разред основне школе

Након вишемесечног рада на уџбенику за 5. разред, коме је основни тон
поставио аутор, Иван Цветковић и сугестија рецензената са дугогодишњим
искуством у настави, креирали смо уџбеник који садржи све оно што сте
тражили, али и више од тога!
Дата Статус уџбеници представљају значајан искорак у односу на постојеће
уџбенике географије јер поред добро избалансираних садржаја, на
структуриран начин упућују ученике да самостално уче и систематизују
знања кроз логично повезане дидактичке елементе: од мотивационог увода
у поглавље, који је ту да заголица радозналост, до теста и самоевалуације на
крају поглавља која им помаже да сами процене колико су научили.

ГЕОГРАФИЈА 5

Уџбеник за пети разред основне школе

Уџбенички комплет:
 Уџбеник
 Методички приручник за
наставника
 Дигитални уџбеник
 Готови глобални планови и
дневне припреме

Уџбенике за 5. и 6. разред можете бирати за школску
2019/20. годину од момента објављивања у
Kаталогу одобрених уџбеника!

ГЕОГРАФИЈА 6

7
ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за седми разред основне школе

Аутори:
Алекса Попадић и Слађана Луковић
Рецензенткиње:
др Сања Павловић и
Биљана Јовановић

Уџбенички комплет:
 Уџбеник
 Методички приручник за
наставника
 Дигитални уџбеник
 Готови глобални планови и
дневне припреме

Прелистајте каталог и огледни примерак уџбеника и процените да ли смо у
праву.
Срдачан поздрав,
Вера Шћекић
Директор развоја програма уџбеника

8
ГЕОГРАФИЈА

Уџбеници за 7. и 8. разред
ће бити објављени у складу са
динамиком објављивања нових
наставних планова за ова два
разреда.
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ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за седми разред основне школе

8
ГЕОГРАФИЈА
Уџбеник за осми разред основне школе

Уџбеник за осми разред основне школе

2

3

Поступно излагање садржаја и мноштво примера и илустрација
мотивисаће ученике и пружити им осећај постигнућа!
Kључни појмови су
јасно истакнути
на почетку сваке
лекције и објашњени
у контексту.

2

ВАСИОНА

Само један поглед на ведро ноћно небо отвара
безброј питања о простору око нас. Ми се
налазимо на једној малој плавој планети окруженој
бескрајним простором. Сама помисао на то огромно
пространство које нас окружује делује застрашујуће,
зар не? Планета Земља је зрнце простора у
свемиру окружено милионима небеских тела.
Хајде да кренемо на једно занимљиво путовање
у свемир. За овај лет вам не треба ни
астронаутско одело ни специјална обука.
Довољно је мало радозналости и пуно занимљивих
информација на наредним странама овог
уџбеника. Срећан пут!
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2.1 Шта је то васиона?
Кључни појмови:

• Васиона
• Астрономија
• Звезде
• Сазвежђа
• Галаксије

Преко 300
фотографија,
цртежа и шема
верно илуструју
садржаје и
олакшавају учење.
Илустрације су увек
праћене налогом
који подстиче
ученике да размисле
и закључе.

Број непознатих
речи је сведен
на минимум, а
објашњене су тамо
где се први пут
појављују.

Додатне
дидактичке
компоненте

2 ВАСИОНА

Подебљаним
словима су
истакнути важнији
делови лекције како
би их ученици лако
уочили.

Занимљиве уводнице у поглавље су осмишљене
тако да заголицају машту и подстакну
радозналост ученика.

4

Лагани увод у тему, повезује претходна
знања ученика са новим садржајима.

Пре само сто година људи су веровали да постоји само једна једина галаксија, ова у којој ми живимо, и да се све што постоји,
звезде, планете, сателити и друга тела, налази у њој. У то време
наша галаксија је за људе била исто што и свемир. Од тада до
данас, захваљујући вредним научницима, ређала су се нова открића и зато данас знамо да је свемир незамисливо много већи
од наше галаксије која је само једна бескрајно ситна тачкица у
свемиру. А шта је, заправо, галаксија, од чега је сачињена и како
се зову научници који је истражују? Време је да сазнате.
Васиона је свеобухватан простор у којем се налазе васионска тела: звезде, планете, сателити,
астероиди, комете и метеороиди. Нека васионска тела можемо да видимо голим оком, а нека
само помоћу телескопа, посебног инструмента
за посматрање удаљених васионских тела. Шта
мислиш, да ли видљивост васионских тела на
небу зависи од њихове величине и удаљености?

5

Васиону називамо још и космос, свемир или универзум. Наука која се бави проучавањем васионе
назива се астрономија. Ко су онда астрономи?
Како се називају ова два инструмента? Који
научници најчешће користе први, а који
најчешће користе други инструмент?

Опсерваторија
специјално опремљена зграда за
астрономска осматрања, мерења и
истраживања

5

За радознале:
У овом одељку су описане
бројне интересантне
појаве са циљем да побуде
радозналост ученика
и подстакну њихово
интересовање за Географију.

Да појаснимо:
Садржаји које ученици теже
усвајају су поједностављени
и додатно појашњени у овом
одељку.

Eкозадатак:
Кроз занимљиве задатке
ученици се подстичу да се
активно укључе у заштиту
животне средине.

Геокутак:
Објекат на Астрономској станици на планини Видојевица којом
управља Астрономска опсерваторија из Београда.
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Пажљиво избалансирани основни
садржаји, примерени узрасту,
лагано уводе ученике у свет
географије, а прегледна структура
осигурава лако сналажење.

Проучи, па сам закључи!

Индивидуални пројектни
задаци подстичу ученике да
самостално испитају појаве
о којима уче на часу.

Додатни дидактички садржаји осмишљени су
тако да побуде радозналост ученика, олакшају
им савладавање сложенијих делова градива,
охрабре их да истражују о појавама које изучавају
и активно се укључе у заштиту животне средине.

5

Уџбеник који ангажује ученике и активно их укључује у
процес учења, на часу или код куће!
Нови настави планови донели су наставу оријентисану на исходе. Исходима је јасно дефинисано да
би ученици требалo да „објасне“, „препознају“, „упореде“, „закључе“… Али, да ли је ученике неко
учио како да упореде, како да закључе…? Другим речима, да ли их учимо како да уче?

Хоћу да знам, зато сам/а резимирам!

Ово је први уџбеник
који уместо класичних

Пажљиво прочитај лекцију, подвуци најважније делове, а затим реши задатке.

лекције, од ученика тражи
да сами направе сажетак
лекције, баш онако како
смо сви учили - читајући
и подвлачећи најважније
делове текста, правећи
шеме и друге визуелне
приказе који су нам
олакшавали учење.

2)
3)
4)
5)

1) На линије поред слике упиши слојеве атмосфере, а затим на линији испод слике одговори на питање у ком слоју се налази озонски омотач.

Влажност
ваздуха

Температура
ваздуха

Падавине

Ваздушни
притисак

а) Екваторијална клима
Озонски омотач је део ________________________.

2) Шта је време а шта је клима? Одговоре упиши на линије испред датих дефиниција.

Ветар

а) ____________________је тренутно стање климатских елемената изнад неког места у тренутку осматрања.

Инструмент
за мерење

б) ____________________ је вишегодишњи режим времена изнад неке области.
3) Повежи појмове наведене у левој колони са њиховим значењем наведеним у десној колони,
тако што ћеш на линији испред уписати одговарајуће слово.

Изражава се

3) Доврши мапу ума да добијеш прегледан приказ врста ветрова. Мапа ће ти олакшати учење и понављање наученог градива.
ПА_А_И

КО_А_А

С_А_НИ
ЛО_А_НИ

И_ТО_НИ

Врсте ветрова

Понуђени задаци на
индиректан начин упућују
ученике на различите технике
учења и важност редовног
понављања градива!

Т_Ј_УН

_ЕРИ_ДИ_НИ

Степен загрејаности ваздуха.

б) Ветар

Садржај водене паре у ваздуху.

в) Температура ваздуха

Претежно хоризонтално кретање ваздуха.

г) Инсолација

Количина трајања Сунчевог сјаја изнад неког места.

• 7 часова
• 14 часова
• 21 час

_АП_ДНИ

У_АГ_Н

а) Влажност ваздуха

4) Израчунај средњу дневну тепературу ваздуха за град Ниш на основу температура ваздуха измерених у 7, 14 и 21 час. О ком годишњем добу је реч?

А_ТИ_АС_ТИ

БУ_А

Високе падавине

Ниске падавине

7) Повежи типове климе наведене у левој колони са њиховим карактеристикама наведеним у
десној колони, тако што ћеш на линији испред уписати одговарајуће слово.

2) Прочитај лекцију пажљиво и за сваки климатски елемент пронађи и подвуци податке о
томе којим инструментом се мери и како се изражава, а затим попуни табелу. Тако ћеш на
прегледан начин резимирати важне информације из лекције.

ЈУ_О

6) Наведене падавине разврстај у табелу испод у зависности од тога да ли спадају у високе или
ниске падавине.
роса / киша / снег / иње / град / слана

1) Садржај водене паре у ваздуху.
2) Ваздух због своје тежине
врши… на Земљу.
3) Наука која се бави
проучавањем времена.
4) Степен загрејаности ваздуха.
5) Хоризонтално кретање
ваздуха.

1)

Климатски
елемент

ВАЗДУШНИ
ОМОТАЧ ЗЕМЉЕ
ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/ЛА

1) Реши укрштеницу.

отворених питања и
урађеног резимеа на крају

5

Лекција 5.2

Свако поглавље се завршава двостраним тестом са разноврсним типовима задатака
за интегрисање и повезивање знања, градираним по тежини.

19 °С
31 °С
23 °С

Средња дневна температура ваздуха: ________________________

М_Н_УН

Годишње доба: ________________________

4) На линијама испод слика напиши која врста облака је приказана на свакој слици.

5) Један од наведених ветрова не припада истој групи. Заокружи га, а затим образложи.
бура, кошава, југо, ураган, монсун, тајфун
Овој групи ветрова не припада __________________________________ зато што ______________________________

б) Тропска клима
в) Средоземна клима
г) Умерена клима
д) Поларна клима
ђ) Планинска клима

Дуга и топла лета са малом количином падавина. Кратке и благе, али
кишовите зиме. Снег је ретка појава, а јесен је топлија од пролећа.
Дуге, оштре и снежне зиме и кратка, свежа лета. Количина падавина се
повећава са повећањем надморске висине.
Велика влажност ваздуха која условљава обилне количине падавина
(преко 3.000 mm) које су равномерно распоређене током читаве године.
Температуре ваздуха су ниске током целе године и износе скоро увек
испод 0°C, а зиме су изузетно хладне са температурама и до -88 °С.
Заступљена је северно и јужно од екваторијалне климе. Карактеришу је
три типа климе: саванска, монсунска и пустињска.
Карактеришу је четири годишња доба. Може бити океанска и континентална.

8) Заокружи слово Т, ако је тврдња тачна или
слово Н, ако је нетачна.
а) Са повећањем надморске висине
температура ваздуха опада.
б) Са повећањем надморске висине
повећава се количина падавина.
в) Морске струје могу бити топле
и хладне.
г) Земљиште без вегетације
се спорије загрева и хлади.

Т

Н

Т

Н

Т

Н

Т

Н

9) Који тип климе је заступљен у нашој земљи?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Екваторијална клима
б) Средоземна клима
в) Умерена клима

САДА ЗНАМ...
• шта је атмосфера, колико слојева има
зашто је важна

█

• •разлику између појмова време и
клима

█

• које временске промене се дешавају у
•тропосфери

█

• шта значе појмови који се спомињу у
временској прогнози

• •да тумачим клима-дијаграме

• да објасним факторе од којих зависи
клима на неком простору

█
█
█

• •који су основни типови климе и шта их
█
карактерише
• како човек утиче на загађење ваздуха и
█
•које су последице тог утицаја

•

Означи шта си све научио/ла у овом поглављу.

106

107

•

93

•
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Свака лекција завршава пажљиво бираним задацима за систематизацију и
резимирање којима ученик самостално резимира садржаје лекције!
Занимљиви и помало необични задаци подстичу ученике да пажљиво читају
и размишљају како би дошли до решења. Урађени задаци им пружају резиме
који ће им бити од користи приликом обнављања градива.

Тест на крају сваког поглавља ученицима
даје прилику да провере колико су
научили. Решења тестова се налазе на
крају уџбеника.

Идеално за домаћи задатак!

Идеално за часове утврђивања градива!

У одељку „Сада знам“ на
крају теста ученици сами
процењују шта су добро
научили, а на чему још
треба да пораде.
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Свеобухватан пакет подршке
за наставника уштедеће вам
време за припрему и реализацију
наставе!
Глобални планови
и дневне припреме
Приручник
за наставника




Детаљнa методичкa обрадa сваке
лекције
Додатни материјали за
фотокопирање
Предлози пројеката

Дигитални
уџбеник





Директан приступ уџбенику у форми
„књиге на екрану”.
Додатни садржаји
Видео-материјали
Интерактивни задаци и тестови

Акредитовани
семинар


8 бодова

Позивамо вас да будете
наш сарадник на евалуацији уџбеника.
Јавите се!

Ваш партнер у настави

Data Status d.o.o			
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011 3017 832				

info@datastatus.rs
www.datastatus.rs

