НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА
РАЗРЕД: ОСМИ
СЕДМИЧНИ БРОЈ ЧАСОВА: 2
ГОДИШЊИ БРОЈ ЧАСОВА: 72
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА










Усвајање
знања
о
физичко-географским
и
друштвено-географским
карактеристикама ваневропских континената;
Упознавање са друштвеним и привредним активностима и начином живота људи на
различитим континентима;
Знати и моћи објаснити важност друштвених процеса као што су индустријализација,
урбанизација, глобализација, производња, трговина, комуникације и других и
проблеме везане за њих;
Развијање способности географског мишљења, самосталног закључивања и
критичког мишљења;
Оспособљавање за уочавање и рјешавање проблема;
Развијање способности коришћења карте и атласа;
Оспособљавање ученика за самостално прикупљање географских информација уз
коришћење различитих извора, те коришћење и самосталну израду статистичких и
графичких приказа;
Знати формирати ставове и вриједности везане за еколошку, економску и друштвену
одрживост на глобалном нивоу;
Развијање способности за тимски рад и комуникацијских вјештина.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Наставна тема

Оквирни број часова

1. Азија
2. Африка
3. Америка
4. Аустралија и Океанија
5. Поларне области

26
17
19
6
4
Садржаји програма
/Појмови

Исходи учења

Корелација са другим
наставним предметима

Тема 1: Азија (26)
Ученик може да:
 објасни географски
положај Азије, границе и
простирање и покаже их
на карти;
 упореди величину Азије са
другим континентима;






Име, границе, географски
положај и површина
Азије.
Разуђеност обала Азије.
Истраживања Азије.

Историја.
Српски језик.













опише разуђеност обала
Азије и покаже облике
разуђености на карти;
опише рељеф Азије, његов
постанак (настанак
Хималаја, кретање
литосферних плоча,
настанак вулкана и
земљотреса) и покаже
крупне облике рељефа на
карти;
покаже на карти „ватрени
појас Пацифика“ и опише
карактеристике
вулканског рељефа;
објасни основне
хидрографске
карактеристике Азије;
издвоји климатске и
вегетацијске зоне у Азији
и покаже их на карти;
наброји природна
богатства Азије, упореди
их са природним
богатствима Европе и
оцијени њихов значај;



Најзначајније рељефне
цјелине Азије. /
Чомолунгма, Сагармата,
депресија…



Фактори који одређују
климу Азије. / Монсуни…
Основни типови климе у
Азији.
Океански и морски
сливови Азије и
најважније ријеке.
Унутрашњи (ендоречни)
слив.
Најзначајнија језера у
Азији.
Најважније природне зоне
Азије: распоред и особине.
















упореди број становника
Азије са бројем
становника других
континената;
анализира утицај
природно-географских и
друштвено-географских
елемената и фактора на
густину насељености,
природни прираштај и
миграције становништва
Азије;
наброји древне културе и
цивилизације које су
постојале на тлу Азије;
издвоји најразвијеније и
најнеразвијеније земље
Азије;







Број становника и густина
насељености Азије. /
Демографска експлозија.
Расне, етничке, вјерске и
језичке посебности
становништва Азије. /
Хиндуизам, будизам…

Основне привредне
карактеристике. / „Азијски
тигрови“…

Биологија.

Историја.
Вјеронаука.



покаже регије Азије и
њихове границе;

ЈУГОЗАПАДНА АЗИЈА
 процијени значај
географског положаја
Југозападне Азије;
 препозна на карти облике
рељефа;
 објасни узрок настанка
пустиња;
 препозна типове климе на
климатским дијаграмима;
 објасни хидрографију и
биљни и животињски
свијет Југозападне Азије;








открије узроке настанка
различитих религија на
овом простору;
покаже највеће градове
регије;
анализира узроке ратних
сукоба у Југозападној
Азији;
покаже на карти подручја
богата нафтом;
образложи значај нафтног
богатстава за привреду
регије;

ЈУЖНА АЗИЈА
 анализира географски
положај Јужне Азије;
 препозна на карти облике
рељефа и опише њихове
карактеристике;
 објасни настанак монсуна
и њихов значај за
становништво и
пољопривреду;
 образложи значај већих
ријека регије;
 образложи значај заштите
џунгле;


анализира утицај рељефа,
климе и хидрографије на
густину насељености
становништва;



Политичка и регионална
подјела Азије.



Границе и географски
положај регије. / Блиски
исток…
Разуђеност обале.
Рељеф, клима, природне
зоне, воде. / Оазе, вади…

Биологија.

Етничка и религијска
измјешаност
становништва регије.
Ријетка насељеност и
висок природни
прираштај.
Стално кризно жариште.
Нафта – велико природно
богатство.
Политичка подјела регије.

Историја.
Вјеронаука.

Границе, географски
положај, облици
разуђености обале.
Велике рељефне разлике.
Климатске и вегетацијске
особине регије. /
Монсуни…
Хидрографија регије.

Биологија.






















Број становника и густина
насељености.
Расне и етничке
карактеристике.

Историја,.
Вјеронаука.







анализира узроке високог
природног прираштаја;
наведе природна богатства
Индијског потконтинента
и најважније привредне
дјелатности;
аргументује негативан
утицај каста;
повезује негативан утицај
колонијализма на
политичку подјелу и
привредну неразвијеност;

ЈУГОИСТОЧНА АЗИЈА
 анализира географски
положај Југоисточне
Азије;
 препозна најзначајније
елементе разуђеност обале
у регији;
 препозна облике рељефа и
типове климе, те наведе
хидрографске
карактеристике регије;
 појасни припадност регије
„Ватреном појасу
Пацифика“;









процијени негативан
утицај колонијализма на
развој регије;
објасни узроке и
посљедице честих сукоба;
анализира узроке високог
природног прираштаја;
пореди етничке и
религијске одлике
становништва ЈЗ Азије са
осталим регијама;
објасни привредне
карактеристике регије;
анализира политичку
подјелу регије;










Вјерска подвојеност. /
Касте…
Основне привредне
дјелатности.
Политичка подјела као
резултат колонијализма.

Географски положај
регије. / Екватор, жарки
појас…
Велика разуђеност обале. /
Архипелаг ...
Рељеф, клима, вегетација,
воде, / „Ватрени појас
Пацифика“…

Биологија.
Физика.

Историја.
Вјеронаука.







Број становништва и
густина насељености.
Расне и етничке
карактеристике
становништва регије.
Религијска измијешаност. /
Пагоде…
Привредне дјелатности. /
Плантаже…
Политичка подјела као
резултат колонијалних
освајања.

ИСТОЧНА АЗИЈА


Границе и географски
положај. / Далеки исток…

Историја.
Биологија.





























опише границе и
простирање Источне
Азије;
анализира географски
положај, рељеф, климу,
хидрографију Источне
Азије;
објасни „демографску
експлозију“ и њене
негативне посљедице за
регију;
наброји државе у регији;



објасни границе и
географски положај
Јапана;
уочи природне непогоде и
њихов утицај на живот
становника Јапана;
пореди традиционални и
модерни начин живота у
Јапану;
објасни „Јапанско
привредно чудо“;



објасни и покаже границе
Кине;
појасни историјски развој
Кине;
анализира и аргументује
подјелу Кине на
географске регије;
уочи највеће облике
рељефа и ријеке Кине;
препозна значај Кине као
најмногољудније земље
свијета;
образложи популациону
политику Кине и
анализира њене резултате;
наброји природна
богатства Кине;
истакне културне
вриједности Кине;
пореди привредне
карактеристике Кине и
Јапана;




СРЕДЊА АЗИЈА

























Рељеф, клима и воде
регије. / Лес…
Велики број становника
жуте расе.
Старе азијске религије: /
Будизам, шинтоизам,
конфучионизам…
Политичка подјела регије.
Географски положај,
разуђеност обале и
основни подаци о Јапану.
Рељеф и клима Јапана. /
Тајфуни, цунами…
Становништво - спој
традиционалног и
модерног. / Кимоно…
Високо развијена
привреда. /“Јапанско
привредно чудо“,
Шинкасен.
Границе и географски
положај Кине.
Историјски развој Кине.
Природно-географске
регије Кине.
Велики број становника.
/Демографска експлозија,
популациона политика…
Неравномјерна густина
насељености.
Култура стара неколико
миленијума. /
Калиграфија, компас,
свила…
Велика природна
богатства.
Снажан развој привреде.

Историјски развој Средње
Азије.
Географски положај
Средње Азије.

Историја.
Музичка култура.
Ликовна култура.

Историја.
Ликовна култура.

Историја.



објасни и покаже границе
и географски положај
Средње Азије;
 анализира природне
карактеристике регије;
 пореди начин живота и
карактеристике
становништва Средње
Азије са осталим регијама;
 повеже историјски развој
регије са тренутном
политичком подјелом.
Тема 2: Африка (17)
Ученик може да:
 објасни географски
положај Африке, границе
и простирање и покаже их
на карти;
 упореди величину Африке
са другим континентима;
 објасни истраживање и
упознавање Африке;
 образложи значај Суецког
канала;






















Физичко-географске
одлике регије.
Карактеристике
становништва и привреде.
/ Јурте…
Политичка подјела
Средње Азије.

Име, границе и величина
Африке.
Разуђеност обале и
географски положај
континента.
Истраживање Африке.

разликује Високу и Ниску
Африку;
открије узроке појаве
пустиња у Африци и
опише оазу;
покаже климатсковегетацијске зоне Африке;



покаже највеће ријеке и
језера Африке;
наброји природна
богатства Африке и
оцијени њихов значај;



Хидрографске одлике
Африке.

анализира кретање броја
становника Африке на
графикону, те густину
насељености и природни
прираштај на тематским
картама;
опише расну, етничку и
вјерску структуру
становништва Африке;



Број становника,
насељеност и природни
прираштај у Африци.
Расни и етнички састав.
Колонијална освајања
Африке.
Деколонизација и
неоколонијализам.
Регионална подјела
Африке.










Рељеф: ниска и висока
Африка.
Фактори климе и основни
типови климе у Африци. /
Пасати, оазе…
Распоред природних зона.
/ Прашуме, саване…

Историја.

Биологија.

Историја.
Вјеронаука.







наброји најзаступљеније
пољопривредне културе
Африке;
образложи узроке
привредне неразвијености
земаља Африке;
разликује појмове
колонијализам и
неоколонијализам;

СЈЕВЕРНА АФРИКА
 анализира географски
положај, рељеф, типове
климе и хидрографске
карактеристике регије;
 образложи узроке ширења
Сахаре и проблеме везане
за то;
 наброји природна
богатства: нафта…;
 објасни значај развоја
туризма у Сјеверној
Африци;




истакне природне и
друштвене специфичности
држава Сјеверне Африке;
објасни политичку подјелу
регије и анализира узроке
честих сукоба;














ИСТОЧНА АФРИКА
 анализира географски
положај, рељеф, типове
климе и хидрографске
карактеристике регије;
 открије повезаност рељефа
са климатским и
вегетацијским
карактеристикама;
 разврста ријеке према
сливовима;
 именује највећа језера;






Границе и географски
положај регије.
Значај Суецког канала.
Рељеф Сјеверне Африке
Клима и вегетација. /
Хамаде, ергови, дине…
Хидрографија регије. /
Шотови, вади…

Расни и етнички састав
становништва.
Неравномјерна густина
насељености.
Велика природна
богатства: нафта…
Основне привредне
дјелатности.
Политичка нестабилност
регије.
Политичка подјела регије

Границе и географски
положај регије.
Основне одлике рељефа. /
„Кров Африке“…
Климатско-вегетацијске
зоне регије.
Хидрографске одлике
регије.

Историја.
Биологија.

Историја.
Вјеронаука.

Биологија.

Историја.









објасни политичку подјелу
регије;
наведе разлоге привредне
неразвијености;
аргументује честе сукобе у
регији и анализира њихове
узроке;
истакне проблеме
становништва регије
везане за висок природни
прираштај;
покаже највеће градове;

ЗАПАДНА АФРИКА
(ГВИНЕЈСКА АФРИКА И
БАСЕН КОНГА)
 анализира географски
положај, рељеф, типове
климе, хидрографске и
вегетацијске
карактеристике регије и
упореди их са оним у
Источној Африци;
 истакне природна
богатства регије;
 наведе специфичности
земаља уз Гвинејски залив
и у заливу басена Конга;
 анализира негативне
посљедице колонијализма;
 аргументује честе вјерске
сукобе у појединим
државама;
 објасни привредне
могућности регије;
ЈУЖНА АФРИКА
 анализира географски
положај, рељеф, типове
климе, хидрографске и
вегетацијске
карактеристике регије;
 објасни појам апартхејд и
аргументује његове
негативне карактеристике;
 образложи предуслове
привредне развијености
Јужне Африке и истакне
њене најзначајније
производе;



























Источна Африка као
мозаик раса, народа и
религија.
Најважније привредне
дјелатности.
Политичка подјела регије.

Географски положај
Гвинејске Африке.
Рељеф регије.
Климатско-вегетацијске
зоне. / Сахел...
Велика природна
богатства регије.
Политичка подјела
Гвинејске Африке.
Стални етнички сукоби.
Положај и границе Басена
Конго.
Рељеф Басена Конго.
Клима и воде Басена
Конго.
Значајно рудно богатство
регије.
Политичка подјела регије.

Биологија.
Историја.

Границе и географски
положај регије.
Рељеф јужне Африке.
Зоналност климе и
вегетације.
Хидрографске одлике
регије.
Основне одлике
становништва.
Колонијализам и
неоколонијализам у
Јужној Африци. /
Апартхејд…
Политичка подјела регије.

Историја.

Биологија.
Историја.



повеже колонијализам и
политичку подјелу регије.
Тема 3: Америка (19)
Ученик може да:
 објасни границе,
географски положај и
простирање Америке;
 наведе географска открића
Америке, те правце и
посљедице насељавања;
 разликује Англо и
Латинску Америку;
 образложи значај
Панамског канала;
 покаже на карти и опише
рељефне цјелине Северне
и Јужне Америке;
 покаже климатсковегетацијске зоне Сјеверне
и Јужне Америке;
 анализира број становника
и структуру
становништва;
 опише подјелу Америке
према природним и
друштвеним одликама;
СЈЕВЕРНА АМЕРИКА
 анализира географски
положај и природне
одлике Сјеверне Америке;





















објасни одлике
становништва и привреде
Сјеверне Америке;
објасни основне природне
одлике САД;
анализира друштвене
одлике САД;








Откриће Америке и
поријекло имена.
Географски положај,
величина и границе
Америке.
Подјела Америке према
природним и друштвеним
одликама. / Англоамерика,
Латинска Америка…
Насељавање Америке. /
Европеизација.

Историја.

Границе и географски
положај Сјеверне
Америке.
Разуђеност обала Сјеверне
Америке.
Највеће рељефне цјелине
Сјеверне Америке.
Климатско-вегетацијске
зоне. / Прерије, ураган,
торнадо.
Хидрографија Сјеверне
Америке.

Историја.

Основне одлике
становништва Сјеверне
Америке.
Колонизација Сјеверне
Америке. / Резервати,
„дивљи запад“…
Високо развијена
привреда.
Историјски развој САД.

Историја.





образложи велики
привредни и политички
значај САД-а у свијету;
покаже највеће градове
САД-а;














објасни географски
положај, природне одлике,
одлике становништва и
привреде Канаде;


















објасни положај Средње
Америке у односу на
Сјеверну у Јужну;
објасни разлоге
прокопавања Панамског
канала;
именује највеће облике
разуђености обале;
наведе основне географске
одлике Средње Америке;
анализира посљедице
колонијализма у Средњој
Америци;
разврста становништво
према расним и етничким
карактеристикама;
аргументује разлоге
настанка и нестанка
индијанских цивилизација
у Средњој Америци;




















Границе и географски
положај САД.
Рељеф, клима, вегетација,
воде.
Велика природна
богатства САД.
Основне одлике
становништва САД /
„Котао за претапање“,
американизација.
Политички и војни утицај
САД у Свијету. /
Глобализација…
Разлози високо развијене
привреде САД.
Најважније привредне
дјелатности.
Границе и географски
положај Канаде.
Физичко-географске
одлике Канаде.
Основне одлике
становништва Канаде.
Високо развијена
привреда.
Геог. положај Средње
Америке.
Значај Панамског канала.
Разуђеност обале Средње
Америке.
Рељеф и климатсковегетацијске зоне.
Основне одлике
становништва. / Маје,
Астеци, мелези, местици,
мулати, замбоси, креоли…
Неразвијена привреда.

Историја.
Биологија.

Биологија.
Историја.

Историја.
Биологија.
Историја.










објасни границе и
географски положај
Мексика;
пореди климу и рељеф
Мексика са САД;
објасни економску
повезаност Мексика са
САД-ом;
објасни миграције
становништва Мексика;
наведе природна богатства
Мексика;
објасни одлике и значај
туризма у Мексику;

ЈУЖНА АМЕРИКА
 анализира географски
положај и природно –
географске карактеристике
Јужне Америке;
 истакне специфичности
Анда и Амазоније;
 образложи значај заштите
тропских кишних шума
Амазоније;
 анализира распоред климе
и вегетације у Јужној
Америци;
 разликује и дефинише
појмове: салвас, љанос,
кампос, пампас;














Географски положај
Мексика.
Рељеф Мексика. /
„Ватрени појас
Пацифика“…
Климатско-вегетацијске
зоне.
Посљедице шпанске
колонизације.
Природни прираштај и
насељеност.
Привредни развој
Мексика.

Биологија.
Историја.

Границе, географски
положај и величина Јужне
Америке.
Три рељефне цјелине.
Климатско-вегетацијске
зоне. / Љанос, кампос,
пампас, селвас.

Биологија.



наброји најзначајније
водене токове континента
и њихов привредни значај;



Хидрографске одлике
континента.



анализира одлике
становништва Јужне
Америке;
објасни посљедице
колонијалних освајања у
Јужној Америци;
наброји природна
богатства континента;
упореди привредни развој
Јужне, Средње и Сјеверне
Америке;



Разноврстан расни и
етнички састав
становништва. / Мелези…
Старе цивилизације Ј.
Америке. / Инке,
конквистадори…
Велике разлике у развоју
привреде.
Политичка подјела Јужне
Америке.

наброји и покаже државе
Јужне Америке;















Физичко-географске и
друштвене одлике

Историја.
Биологија.

Историја.
Биологија.



објасни основне природне
и друштвене одлике
држава Јужне Америке;







Карипских држава Јужне
Америке.
Физичко-географске и
друштвене одлике
Пацифичких држава Јужне
Америке.
Физичко-географске и
друштвене одлике
Атлантских држава Јужне
Америке.
Континенталне државе
Јужне Америке.



објасни границе,
 Величина, границе и
географски положај и
географски положај
величину Бразила;
Бразила.
 објасни регионалну
 Регије Бразила.
подјелу Бразила;
 Основне одлике
 анализира проблеме
становништва. / Фавеле…
становништва Бразила;
 Велика природна
 наброји природна
богатства.
богатства и анализира
 Привредне карактеристике
привредни развој Бразила.
Бразила.
Тема 4: Аустралија и Океанија (6)
Ученик може да:
 покаже границе и
простирање Аустралије;
 анализира географски
положај и природно –
географске карактеристике
Аустралије;
 образложи проблем
снабдијевања питком
водом;
 открије узроке појаве
специфичног биљног и
животињског свијета;






објасни насељавање
Аустралије и анализира
узроке неравномјерне
густине насељености;
објасни привредни развој
Аустралије;
покаже највеће градове
Аустралије;















Касно откриће Аустралије.
Границе и географски
положај.
Слабо разуђена обала. /
Корали…
Три велике рељефне
цјелине.
Климатско-вегетацијске
зоне.
Ендемске врсте биљака и
животиња.
Хидрографске одлике. /
Артешки извори,
крикови…
Колонизација Аустралије.
Историјски развој
Аустралије.
Основне одлике
аутохтоног и досељеног
становништва. /
Абориџини.
Велика природна
богатства.

Историја.
Биологија.
Физика.

Историј.
Ликовна култура.
Музичка култура.









објасни географски
положај, рељеф и
обиљежја привреде Новог
Зеланда;
упореди основне
географске одлике Новог
Зеланда и острвских
држава на другим
континентима (Велика
Британија, Исланд,
Јапан...);
разумије појам и подјелу
Океаније;
објасни начин настанка
острва Океаније;
наброји државе Океаније и
зависне територије.



Високо развијена
привреда.



Географски положај и
разуђеност обала Новог
Зеланда.
Основне природне одлике.
/ Гејзири…
Насељавање Новог
Зеланда. / Маори.
Привредне одлике.












Географски положај
Океаније.
Подјела Океаније и начин
постанка острва. /
Архипелаг.
Климатске карактеристике
Океаније.
Одлике становништва и
привреде.
Политичка подјела.

Биологија.
Историја.

Историја.

Тема 5: Поларне области (4)
Ученик може да:
 дефинише појмове Арктик
и Антарктик;
 упоредити географски
положај, климу, биљни и
животињски свијет
Арктика и Антарктика;
 појасни проблеме
истраживања Арктика и
Антарктика;
 упореди политичку
подјелу Арктика и
Антарктика;
 аргументује велики значај
у заштити природне
средине поларних области
на Земљи.











Арктик –поријекло имена.
/ Арктос.
Геог. положај и границе
Арктика.
Истраживања Арктика. /
Сјеверни пол.
Климатске одлике,
животињски и биљни
свијет. / Тундре…
Становништво Арктика.
Географски положај
Антарктика.
Истраживања
Антарктика./ Јужни пол.
Животињски свијет
Антарктика.

Историја.
Биологија.

Историја.
Биологија.
Хемија.

ДИДАКТИЧКА УПУTСТВА И ПРЕПОРУКЕ


Кад год је могуће примјењивати методе непосредног приказивања географске
стварности (географско посматрање) и посредног приказивања географске
стварности (употреба визуелних, аудиовизуелних и мултимедијалних средстава)





како би ученици могли правилно формирати појмове, описивати географске
објекте, појаве и процесе и схватити их.
Што више примјењивати групни облик рада, методу дискусије, презентације од
стране ученика како би се развијале способности комуникације и способност
тимског рада.
Што је више могуће примјењивати стечена знања (користити географску карту,
глобус, оријентисати се у простору, користити инструменте, статистичке и
графичке приказе).
Подстицати ученике на самостално прикупљање географских информација и
статистичког материјала из различитих извора, њихову обраду и графичко
приказивање.

