6. разред
Одељења: 6/3, 6/4

Поштовани родитељи,
Од понедељка 30.03.2020. године почињем са применом образовне платформе Едмодо
у раду са децом. Сматрам да ће примена ове платформе олакшати учење на даљину.
Ученицима ће овај начин рада бити занимљивији. За израду задатака биће им потребно
мање времена. Такође и ви можете као родитељи приступити платформи и пратити
напредак ваше деце и преко ње можете комуницирати са мном. Иначе Едмодо
користим у раду са ученицима седмог разреда у другој основној школи у којој радим.
И моје и искуство ученика је позитивно. Платформи се лако приступа уз помоћ кода
који доделим ученицима, код је увек исти. Може се приступити и са паметног
телефона, таблета и рачунара. Уколико будете имали проблема око приступа или неких
недоумица и питања можете ми се обратити преко електронске поште. Такође, уколико
неко од ученика није у могућности да на овај начин прати наставу обавестите ме о
томе да бисмо се договорили око другачије организације рада.
Упутство за приступ платформи Едмодо:
У претраживач (google) укуцајте Едмодо. Када добијете резултате претраге, кликните
на Едмодо и логујте се као ученици (student). Унесите име, презиме, код, корисничко
име и лозинку. Када приступите са леве стране писаће име вашег одељења, кликните
на њега и уђите. На зиду ћете наћи линк презентације и моје упутство. Уколико будете
имали потешкоћа или питања обратите ми се преко електронске поште.
6/3 код - tjhgfb
6/4 код – xhzksw
На овом линку налази се упутство за приступ образовној платформи Едмодо.
https://youtu.be/OEpUGxoWEkY

Драги ученици,
Драго ми је што видим да се трудите и вредно радите. Већина вас ми је послала домаће
задатке, неки су чак радили и додатне задатке. Замолићу оне који још увек нису
послали домаћи задатак да то ураде у току дана. Данас почињем са прегледањем и
повратну информацију ћете добити до понедељка.

Нови задатак:
Прочитајте лекцију Појава обласних господара и успон босанске државе 113. страна у
новим уџбеницима (у старим уџбеницима то су лекције Крај српског царства и Успон
босанске државе).
Затим у ваше свеске препишите наслов и тезе из одељка Научили смо 115. страна (у
старом уџбенику овај одељак се налази на крају лекције).
Одговорите на питања са 115. стране вашег уџбеника (у старом уџбенику питања се
налазе на крају сваке лекције).
Погледајте на карти области којима су управљали Мрњавчевићи.

Погледајте карту босанске државе у средњем веку. Обратите пажњу на легенду у
доњем левом углу. Док будете читали лекцију пратите на карти територијалне
промене.

Урађене домаће задатке ми пошаљите путем електронске поште до петка 3.04.2020.
године.
Успешан рад!

Ваша наставница,
Александра Јелић

