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Уџбеници географије Вулкан знања су савремени и иноватив-
ни, задовољавају све аспекте модерног образовања, посебно 
стога што упућују ученике у процес истраживачког рада, на 
самопроцену и самоевалуацију.

Модерно су дизајнирани и богате методичко-дидактичке апа-
ратуре. Написани су тако да пре свега омогуће лако оствари-
вање исхода прописаних Програмом наставе и учења.

Уз своје дигиталне верзије, биће незаменљива помоћ учени-
цима у савладавању градива и велики савезник наставницима 
у свакодневном раду.
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ГЕОГРАФИЈА 5
АУТОР: Мирослав Грујић

•  Уџбеник је логички структуриран и ученицима нуди могућност ак-
тивног, критичког и стваралачког односа према ономе што могу да 
сазнају из наставног градива. 

•  Активном учењу доприносе мотивациона питања на почетку на-
ставних јединица, налози да ученици нешто израчунају, графички 
прикажу, покажу на географској карти, разноврсни задаци за об-
нављање градива на крају наставних јединица, те појмовне мапе на 
крају наставних тема. 

•  Посебну вредност уџбеника чине садржаји посвећени подизању 
еколошке свести ученика. 

•  Текстуални садржаји су праћени богатим илустративним материја-
лом (сликама, графиконима, тематским географским картама), чиме 
се подстиче развој фотографског памћења.

•  На крају сваког поглавља налазе се додатна питања и задаци за 
проверу усвојености градива целе теме. Пажљиво су уклопљени и 
разумљиви, па ученици могу самостално проценити своја постигнућа 
и напредак.

НОВО
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За младе истраживаче – уџбеник обилује 
занимљивостима и додатним садржајима 
повезаним с темом која се обрађује. 

У одељку Геопројекат дате су идеје 
и предлози за заједничке пројекте, 
истраживања и еколошке акције.
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У рубрици Истражи и кажи дате су 
смернице ученицима за додатно 
самостално истраживање појаве  
о којој је реч. 

Да се подсетимо – свака лекција почиње 
мотивационим питањима и задацима, 
који подстичу ученике да се подсете 
раније усвојеног градива, а које је у 
вези са темом која се обрађује.
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На крају сваке лекције се 
налазе резиме и питања 
за проверу знања.
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На крају сваке области дата је 
појмовна мапа с најважнијим 
појмовима за повезивање и 
утврђивање знања.

На крају сваке области су питања 
и задаци за проверу усвојености 
знања целе теме.
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Новина у уџбенику је рубрика 
Географски алманах, која се 
налази на крају сваког поглавља. 
У овој рубрици дате су пажљиво 
одабране занимљиве приче везане 
за садржаје који су обрађени у 
поглављу, а циљ им је да ученике 
заинтересују да додатно прошире 
сазнања из обрађених области.
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Лекције почињу мотивационим 
питањима или уводним текстом.

На крају сваке лекције истакнути су 
најважнији појмови, наведен је резиме 
лекције и дата су питања за проверу знања.

Додатни текстови и 
занимљивости служе 
проширивању знања.

Уџбеник је прилагођен узрасту ученика – написан је једнос-
тавним језиком, сажето и конкретно.
Енциклопедијски приступ у уџбенику олакшава усвајање 
новог градива. Избор фотографија, илустрација и текста је 
у функцији учења.
Ученик с лакоћом остварује интеракцију са уџбеником јер је 
свака лекција концепцијски осмишљена и прилагођена (тек-
стом и визуелним приказима) перцепцији данашње деце.
Кроз овај уџбеник омогућено је да се са ученицима реа-
лизују различите технике учења, као што су активно учење, 
мапе ума, истраживачки задаци, тумачење графикона.
Уџбеник води ученике и упућује их да посматрају и ана-
лизирају различите појаве и закључују о свету око себе. 
У штампаном уџбенику налазе се бројни QR кодови, који 
доносе додатни садржај.

ГЕОГРАФИЈА 5
АУТОРКА: Јелена Поповић

Поједине појаве и објекти на Земљи приказани 
су скицом или моделом. Сви елементи модела су 
повезани са стварним изгледом елемента у природи.



Аутентични видео-записи 
прате садржај наставних 
јединица.

3Д анимације помажу 
ученицима да лакше 
савладају градиво и 
визуелно им приближавају 
различите појаве, објекте, 
изуме, догађаје...
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ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
Савремени токови у образовању захтевају савремене уџбенике и наставна 
средства. Пратећи најновија достигнућа у области информационих техно-
логија, издавачка кућа Вулкан знање припремила је савремене, модерне и 
креативне дигиталне уџбенике. Бројне су предности дигиталне наставе и 
жеља нам је да наставницима омогућимо креирање занимљиве, савремене, 
интерактивне наставе.

Дигитални уџбеници Вулкан Е-ЗНАЊА припремљени су на најсавременијој 
образовној платформи у Европи. Могу се користити и у онлајн и у офлајн 
режиму, као и на више уређаја: на интерактивној табли, рачунару, таблету, 
паметном телефону.

•    Више од 1200 3Д анимација, 900 видео и аудио записа,  
фотографија и других различитих врста материјала

•    Интерактивни алати за географију – Глобус, Земља, миниМап, 
Сунчев систем – помажу у развоју вештина и омогућавају  
ученицима лакше усвајање знања

•    Интерактивни тестови за проверу знања за сваку лекцију

•    Могућност самосталног креирања дигиталних садржаја



Наставник и ученици сами могу 
креирати презентације, обогатити 
их 3Д моделима, видео-записима, 
фотографијама и вежбама из  
наше дигиталне библиотеке или  
из ваше архиве.

Решавајући интерактивне задатке и тестове, ученици добијају повратну 
информацију да ли су тачно урадили задатак, као и резултат теста.

Интерактивни алати за географију 
учиниће учење забавнијим и 
креативнијим.
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У првој години коришћења уџбеника наше куће, 
за наставнике смо припремили:

• уџбеник; 

• дигитални уџбеник;

• приручник за наставнике;

• плакат за учионицу;

• педагошки дневник.

ЗА НАСТАВНИКЕ

Приручник за наставнике садржи:

•   предлоге годишњег плана и месечних 
планова рада наставника;

•   предлоге дневних припрема за час;

•   петнаестоминутне тестове  
и контролне вежбе за две групе;

•   наставни материјал за индивидуализован  
и прилагођен начин рада са ученицима.
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ВИРТУЕЛНА 
ШКОЛА
СВИ УЏБЕНИЦИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ,  
УЗ МНОШТВО ВИДЕО-МАТЕРИЈАЛА  
И ВИРТУЕЛНОГ ВОДИЧА!

www.3d.vulkanznanje.rs
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Вулкан знање 
Господара Вучића 245 
11000 Београд

011 74 56 025

office@vulkanznanje.rs

www.vulkanznanje.rs

vulkanznanje

@vulkan_znanje




