Теме модула можете преузети једну по једну
-

Уводни час

1h – 1h30

Тематика : Чулна перцепција
1
Слике и звуци
2
Боје и ароме (опционо)
3
Илузија покрета
4
2D/3D
5
Простор на екрану
6
Велики или мали ? Илузија величине (опционо)
Тематика : Пажња

1h – 1h15
1h15 – 1h30
1h
1h30
1h
1h

7
Концентрација и дистракција пажње
8
Подељена пажња
9
Вођење по аутоматизму
Тематика : Емоције

1h
45'
45 ' -1h

10 Комуникација емоцијама
11 Емоције на екрану
Тематика : Живети заједно

1h
1h

12 Размена, комуникација
Тематика : Перцепција времена

1h

13 Време на екрану
14 Време које тече
Тематика : Поспаност

30'
45' - 1 h

15 Време спавања
Тематика : Меморија

1h15'

16 Моја меморија и екрани
17 Стратегије меморије
Тематика : Имагинација

1h
1h

18 Имагинација
Тематика : Својевољни покрети

1h-2h

19 Покрети пред екраном
Тематика : Поглед на мозак

1h

20
-

Мозак виђен на екрану
Последњи час

Према потреби

Неопходни материјал за реализацију модула
Неопходни материјал није скуп и највећим делом је онај који се свакодневно користи у
школи.
Материјал
Лист великих димензија (А0) за постер*
Листови А3
Секвенце видеа или игре, компјутер за његово преузимање,
видеопројектор за његову презентацију*
Компјутер
Видео камера или фотоапрат с функцијама видео и пауза
Интернет ( на часу)
Фотокопије у боји*, Фотокопије формата А3*
Лепљиве цедуљице
Бојили за храну
Есенције или ароме јагоде, лимуна, менте
Провидни судови
Лепљиве етикете
Маказе, лепак, хефталица
Хронометар или часовник са секундаром
Дрвени штапићи
Црвени и плави фломастери
Танак картон
Пластични транспарентни лист (као за графоскоп)
Дециметар с две скале
Зрнца пасуља која би требало да клијају, бокал, памук
Мозак овце или свиње (САМО ГДЕ ЈЕ МОГУЋЕ)
*или Интерактивна табла

Час
почетни
5, 18
1, 3, 7, 9, 11, 13, 14, 18
19
18
7
уводни, 2, 4, 8, 12
2
2
2
2
2
3,10
8,13,14
6
4, 6, 18
4
4
6
13

Већина часова се ослања на радне
листове који су груписани на крају
модула и могу се фoтокопирати и
преузети овде; неки радни листови се
могу репродуковати у боји , а неки у
А3 формату.
Део
часова
захтева
употребу
информатичог материјала : компјутер
и видео пројектор. Једино час ( бр. 7
Концентрација и дистракција пажње)
захтева
приступ
интернету
за
посматрање једног видеа.
Потребно је,
и веома битно,
предвидети експерименталну свеску
за сваког ученика (за лакшу
манипулацију фотокопијама формата
А4 потребан је класер).

Могући приступ
Преузимањем радних листова коришћених током пројекта
Преузимање или приступ мултимедија подршци коришћеној на неким часовима
Делови педагошке документације
Делови научне документације у вези нервног система, мозга и његових
функција
Предлог протокола евалуације
Речник употребљених термина
Литература

