
Материјал дизајниран 
за Србе у дијаспори

Наставни програм српске школе по нивоима

Ниво Теме Вештине

Предшколска група 
(узраст 3-5 година)

Настава за предшкоску групу обухвата
теме као што су породица, боје, облици,

бројеви, животиње, храна, занимања,
превозна средства, празници и обичаји,

као и основне математичке концепте
попут мерења и упоређивања.

Кроз забаву, игру, и песму, најмлађи
полазници развијају и унапређују

вештину говора и разумевања
(разговора и прочитаног текста),

речник, и фонолошке аспекте српског
језика.

Млађа група 
(узраст 6-10 година)

Настава за ову групу обухвата теме као
што су Cрбија у свету, породица некад и

сад, обнављање абецеде и азбуке,
значајне српске личности, мириси, боје

и звуци Србије.

Кроз забаву, игру, и песму, ђаци у овој
групи развијају и унапређују вештину

говора и разумевања (разговора и
прочитаног текста), основе историје и

географије, музике, као и старе
обичаје Срба.

Средња група 
(узраст 11-14

година)

Настава за ову групу обухвата теме као
што су култура, музика, географија,

историја, храна, правопис, фонетика,
морфологија, као и различите аспекте

модерног живота у Србији.

Кроз забавне активности, ђаци у овој
групи развијају и унапређују све

језичке вештине: читање, писање,
разговор, правопис и граматику. Овај

степен покрива народне песме и
историју и географију Србије, као и

српску уметност

Старија група 
(узраст средња
школа и колеџ)

Настава за старију групу обухвата теме
као што су: настанак српског књижевног

језика и развој писма, географски
положај државе Србије, историја Срба

од периода првих држава до 20.-ог века,
митологија јужних Словена, обичаји и
традиција кроз обележавање слава,

Божића и Ускрса, манастири, значајна
књижевна дела, знаменити Срби

Кроз низ забавних материјала и
урађених пројеката, наши ђаци ће

развити и унапредити следеће
вештине: читање и писање латиничног
и ћириличног писма, исправан изговор

гласова и речи, разумевање
прочитаног текста, препознавање
дијалеката, способност вођења

разговора захваљујући обогаћеном
речнику на теме везане за културу,

историју и обичаје Срба.


