Зошто збирка успешни активности?
Tuesday, September 20, 2016

9:12 PM

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во рамки на Проектот на УСАИД „Со
читање до лидерство“ во периодот мај-јуни 2016 година отвори јавен повик за споделување успешни
искуства и активности од областа на раната јазична и математичка писменост кај учениците од почетните
одделенија. Повикот беше наменет за одделенските наставници, претставници од стручната служба,
библиотекарите, директорите на основните училишта, родителите и останатите членови од семејството и
заедницата кои сакаат да споделат лични искуства од успешни активности реализирани во училиштето
или домот, насочени кон подобрување на раната јазична и математичка писменост.

Целта на овој повик беше да се соберат релевантни и позитивни искуства од лица вклучени во процесот на
описменување и образование на најмладите ученици. На повикот се јавија наставници, родители, училишни
психолози, библиотекар, училишен директор и претставници од едукативни центри за деца. Пријавените на повикот
ги споделија своите искуства и информации во однос на почетното јазично и математичко описменување кај децата
и со тоа дадоа несебичен и корисен придонес за оваа збирка која претставува ризница позитивни практики за
подобрување на раната писменост. Проектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ ќе се стреми да ја надополнува
збирката со уште поголем број примери од секојдневната пракса и искуства на сите чинители во образовниот
процес на децата.
При подготвувањето и споделувањето на активностите во оваа збирка, особено внимание е посветено за истите да
бидат ефективни, ефикасни и лесни за користење со најмладите ученици. Секоја активност во оваа збирка е:
- лесно применлива
- исплатлива и рационална при користење на ресурси
- креативна и интересна за децата
- дава позитивни резултати кај децата и придонесува за нивно описменување
Се надеваме дека оваа збирка позитивни практики ќе најде редовна примена во вашето секојдневно учење и
работа со најмладите ученици, без разлика дали се јавувате во улога на наставник, родител или друг член од
семејството или заедницата. Овие активности нека бидат поттик да осмислувате и развивате активности за учење
кои ќе придонесат за подобри јазични и математички вештини и интелектуален развој кај најмладите.
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Мотивирање на учениците - Лилјана Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаше 1 час, а за изработка на
материјалите ми беа потребни два дена. За реализирање на планираните активности ми беа
потребни хартија за наставни ливчиња, печатач, плакат „Ѕид на зборови“ и стапчиња со имиња
за одредување членови на групите. Во реализацијата на активноста која траеше 40 минути
(еден час) беа вклучени учениците од трето одделение.
Наставната содржина: Обработка на лектирата „Игра на прозоец“ – Генади Болиновски (втор
час од обработката). Часот започна со прегледување на домашната работа при што учениците
ги читаа чудните и интересни зборчиња кои требаше да ги препишат од лектирата.
Следуваа говорни активности: истакнување на особина на некој лик од лектирата.
Писмени активности: дидактичка игра: „Да откриеме која е?“(на табла се запишуваат мисли од
различни раскази, а учениците треба да го откријат насловот).
Во главниот дел од часот следуваше:
Идејно тематска анализа на расказите преку мисли, мудри пораки, воочување на ликовите,
издвојување на главниот лик, нивно опишување ,откривање на причините, мотивите и
поводите за одредени постапки на ликовите,откривање на основните идеи на расказите
(етичка порака).
Јазично стилска анализа преку воочување описи на пејзажи, дијалози, непознати зборови.
Психолошка анализа на расказите преку чувствата и расположенијата на ликовите.
Потоа по случаен избор со извлекување стапчиња со имиња учениците беа поделени во
четири групи. Секоја група доби наставен лист со крстозбор и поими во него од лектирата.
Откако добија инструкции почнаа заеднички во рамките на групата да го решаваат
крстозборот.
Во завршниот дел учениците ги презентираа своите решени крстозбори.
За домашна работа добија да прераскажат еден расказ по сопствен избор.

Влијание на активноста кај децата

За да ги мотивирам учениците да ја прочитаат лектирата им посочив дека кога ќе ја
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За да ги мотивирам учениците да ја прочитаат лектирата им посочив дека кога ќе ја
обработуваме ќе имаме нови и интересни активности игри и техники од кои некои со
натпреварувачки карактер. Тоа беше доволен мотив учениците да ја прочитаат лектирата и со
нетрпение ги чекаа часовите за обработка на истата. Имено уениците со читањето на
интересните и чудни зборчиња од домашната работа, вежбаа изговор на несекојдневни
збориви. За време на часот беа максимално активни, мотивирани, читаа со разбирање, бараа
мудри мисли, воочуваа ликови и разговараа за нивните постапки, чувства
расположенија и нивни дијалози, ги откриваа етичките пораки, ги воочуваа описите на
пејзажите, објаснуваа нејасни зборови. Сепак најинтересно им беше решавањето на
крстозборот кое им причини вистинско задоволство, затоа што прв пат се среќаваа со ваква
активност. Секој член од групата беше максимално активен и сакаше да придонесе со своето
знаење од прочитаната лектира, за точно да се решат сите полиња од крстозборот.
Напредокот кај учениците се мереше преку усна повратна информација; разговор наставник –
ученик; пишани работи (чек листи).

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик ми беше правењето на крстозборот кој за прв пат го применував и самостојно го
изработував. Доколку би ја правела друг пат активноста со крстозбор би ги направила групите
со мешан состав на ученици според знаењето (се разбира без тоа учениците да го забележат),
а не по случаен избор како на овој опишан час, со цел да има ученици кои посуштински ја
разбираат содржината и ги паметат деталите кога читаат книги.
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Картички со букви - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребно еден ден. Од ресурси употребив хартија во боја на кои
испечатив букви и на секој ученик им беа поделени по 2 букви во различна боја.
Во реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од I g (прво) одделение. Активностите
течеа од месец април до крајот на учебната година. Со запознавањето на секоја нова буква на
секој ученик им беа поделени по две картончиња во боја и со нив составувавме нови зборчиња
со новоизучената буква. Заедно откривавме каде се наоѓа новата буква, дали во почетна
позиција, на средина или на крајот од зборот. Учевме да составуваме нови зборови и полека да
научиме да читаме. Секоја буква имаше своја боја и со тоа уште полесно им беше
препознавањето на буквите и по бојата и по нејзината форма.

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците и нивните родители. Секогаш со
нетрпение очекуваа да составуваат нови зборови, да ги добијат новите букви од хартија во боја.
Почнавме со некоколку букви, а потоа ги збогатувавме со нови букви. Учениците секојдневно во
текот на 4 месеци си играа со буквите, составуваа нови зборови, се натпреваруваа меѓусебно кој
повеќе зборови ќе измисли, кој побрзо ќе состави нов збор итн. Учениците со буквите си играа и
дома после часовите со своите баби, дедовци и нивните родители. Напредокот го бележев во чек
листи за следење во текот на целата учебна година. Успехот беше голем и на крајот од учебната
година задоволството беше преголемо кога 80 проценти од учениците целосно ги препознаваа
сите букви и некои веќе научија да читаат, а останатите 20 проценти од учениците само неколку
букви од азбуката не ги препознаваа.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност ја спроведував во текот на две учебни години со различна генерација на ученици.
Во оваа активност ништо не би сменила бидејќи се покажа многу успешна затоа што тоа беа
ученици од прво одделение, а целта беше само да ги препознаваат буквите, а половина од
учениците веќе научија и да читаат.
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Раскажување во прво одделение - Снежана Котева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежана Котева

Место на живеење/работа

Прилеп/Прилеп

Име и општина на училиштето

О.О.У. „Гоце Делчев“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Развојна активност/проект: Развивање на способноста за прераскажување во прво одделение,
а промената која сакав да ја направам е да се подобри усното изразување кај учениците од
1одд.како и да се оспособат учениците за прераскажување и раскажување. Всушност да се
зголеми вокабуларот кај децата, да го користат индиректниот говор на местото на директниот
кога прераскажуваат, да користат минато време наместо сегашно во прераскажувањето и
хронолошки правилен редослед на настаните во текстот.
Се спроведи (реализираше во текот на една учебна година (од септември до јуни), а го
испланирав во период од 7 до 10 дена. Од страна на материјали и ресурси потребни ни беа
оние кои ги применуваме од техниките за јазична писменост, можеби малку модифицирани,
пр. Коцка со слики, приказни, сликовници, тегла, хартија, прибор за цртање и боење, лепило и
др. Во реализација на активностите беа вклучени учениците, јас (наставникот), родителите,
стручната служба.

Влијание на активноста кај децата

Од мое гледиште спроведената активност вроди со плод, од причина што првенствено се
беше добро прифатено од страна на децата – сакаа да читаме, а потоа преку игра да
прераскажуваме. Особено задоволство причинуваше прераскажувањето на подот (учениците
седнати на под по затворени очи го слушаат текстот, а потоа прераскажуваат или по случаен
избор или со помош на коцка и сл. откриваат некаков јунак од бајка и даваат карактеристики)
и „седнувањето“ на Авторскиот стол – каде секој кој имаше нешто да раскажи седнуваше и
раскажуваше, а за тоа беше награден со ѕвезда и беше прогласен за ученик на денот. Со
помош на дијагностичка листа, чек листи, опсервациони листи и снимање на прераскажувчот
како прераскажува на (конкретно) телефон.
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како прераскажува на (конкретно) телефон.
На почетокот учениците имаа помал фонд на зборови кои ги користеа во прераскажувањето,
пооскуден вокабулар, го користеа директниот говор во прераскажувањето, употребуваа
сегашно време (место минато) . После активностите во текот на целата годи се постигнаа
резултатите кон кои целев: се зголеми вокабуларот кај децата, го користат индиректниот говор
на местото на директниот кога прераскажуваат, користат минато време наместо сегашно во
прераскажувањето и имаат правилен хронолошки редослед на настаните во текстот кој го
прераскажуваат.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Текот на активностите се одвиваше според планираното и од особено задоволство на децата
беше читањето и прераскажувањето на подот (кое редовно го применував) како и техниките
од јазична писменост: пр. Коцка, „Ѓердан од приказна.“ Илустрирање на „Прво, потоа, на
крај.“, „Книга на паралелката“, „Тегла на зборови“.
Доколку повторно би ги реализира овие активности во иднина. Би ги вклучила повеќе
родителите во текот на активностите (од типот на работилници за: заедничко богатење на
речникот кај децата на возраст од 1 одд., работилница за читање, раскажување и
прераскажување во пар со родител и сл... како и вклучување на родителите во реализација на
наставни часови, засновани врз преземените активности со детето во домашната атмосфера и
споделување на искуства.
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Игра со букви - Наташа Ристеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Наташа Ристеска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ„Блаже Конески“Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на одделенски наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Ресурси: Игра креирана од страна на наставник на А4 формат (пластифицирана хартија),
коцка и две фигури од „Не лути се човече“
Време за планирање: еден работен ден.
Вклучени: наставник и ученици од второ одделение.
Времетраење: 1 наставен час
Опис: Игра со букви
Часот започнува со пеење на азбучната песна.Наставникот поттикнува неколку ученици да ја
кажат азбуката редоследно.Со влечење на ленти во боја ги дели во парови.Секој од паровите
добива игра, коцка и фигури.Играта започнува така што прв ја поместува фигурата ученикот
од парот кој добил поголем број при фрлање на коцката. Со секое фрлање на коцката,
фигурата се поместува според бројот, се кажува буквата каде што застанала фигурата и збор
на истакнатата буква. Во текот на играта има букви кои ја носат фигурата неколку чекори
напред, назад или на одредена буква. По завршувањето на играта во парот, се формираат
нови парови од победниците се додека не се дојде до еден победник.

Влијание на активноста кај децата

Преку оваа игра учениците го повторуват и запомнуваат редоследот на буквите во
азбуката.Истата предизвикува голем интерес кај учениците бидејќи е од натпреварувачки
карактер, има едноставни правила и е прикажана со различни бои(визуелно привлечна за
учениците).
Пред играта екои од учениците не препознаваат одредени букви, но при играта истите ги учат
и применуваат во збор.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик за наставникот е играта да ја примени на повисоко ниво, наместо букви-зборови,
да се употреби при изучување на ракописните букви, а предизвик за учениците е
натпреварувачкиот дух на играта.
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Изработка на сликовница - Дијана Христовска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Дијана Христовска

Место на живеење/работа

Битола

Име и општина на училиштето

ОУ Стив Наумов-Битола

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

1. Изработката на работната книга како колекција од трудови на учениците од трето-г
одделение во ОУ “Стив Наумов” - Битола испланирана е во рамките на јазичниот и
музичкиот курикулум во подрачјата: изразување и творење, медиумска култура, основи на
музичката писменост, работа со компјутер и основи на програмирањто.
2. Планирани активности: творење на сликовница, користење на икт, презентација на
сликовницата континуирано во текот на школската година;
3. Материјал за изработка на сликовница (користење на икт, текст, илустрации, оргинални
лични творби, слики од Интернет, информации од Интернет, соработка со Здружение за
заштита на животните и животната средина “Мали Херои” - Битола, Здружение за заштита
на бувовите во Македонија, соработка со родителите (посебна благодарност до г-ѓа Марта
Крстевска), активноста е реализирана на часови по македонски јазик, музичко образование,
воннаставни активности (слободни ученички активности), формирана е група “Кадија” како
дел од секцијата - Млади музичари, учениците (Марко Крстевски, Зоран Чапанов, Давид
Стојановски, Карло Чеваповиќ) работеа тимски, изработија музичка композиција со
користење на детски музички инструменти за бувовите и лична творба за бувовите како дел
од сликовницата. Презентацијата на сликовницата беше реализирана на час по македонси
јазик, новогодишна приредба во училиштето, уличен настап со промовирање на
сликовницата и музички настап на активност на здружението Мали Херои – Битола,
собраните средства од музичкиот настап донирани беа на здружението за помош на
бездомните животни во Битола.
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Влијание на активноста кај децата

Изработката на сликовницата овозможи: Стимулација на тимската работа, извор на знаење,
збогатување на знаењата од областа на воспитување за животната средина, запознавање со
нови, непознати знаења за птиците - бувови, оргиналност, изразно читање, користење на
литература и други извори на информација, изразување и творење, комуникација со
пошироката заедница, висок степен на ентузијазам, развој на творечките способности,
поттикнување на критичкото мислење и креативноста, стимулација на социо-емоционалниот
развој на учениците, стимулација за изработка на нови сликовници.
Мерни инструменти. Што покажува моето портфолио за мојот личен развој? ; Програма за
талентирани и надарени ученици; формативно оценување; следење на социоемоционалниот развој на учениците со адекватни мерни инструменти.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик е ентузијазамот со кој работеа учениците, мотивација за успех, да се биде
успешен, најдобар. Тоа и се потврди со добиените меѓународни и државни дипломи на
ученикот Марко Крастевски, прво државно место за соло изведба на основните училишта на
Р.М. одржано во Кавадарци - месец мај 2016 година, прва награда на Меѓународниот
натпревар за гудачи “Златне Степенице” во Србија.
На изработката на сликовницата “Како да ги заштитиме бувчињата” претходеше изработка на
репрезентативна книга од одделението во прво одделение, секако со партиципација од
родителите (морална,финансиска и идејна) (пр.во прилогот).
”Научени лекции” се дека приказната започна во училницата, во нашата училница, што не
прави среќни, посебни, хумани, успешни, да учиме, да се дружиме и да сме големи.
Идни активности/за летниот распуст:
Изработка на Книги-проблем (сликовница); презентација на истражувачки активности;
изработка на протокол на фенолошки дневник; избор на тимови; фотографирање, видео
запис, користење на икт, вклучување на сите ученици од одделението (теми -1-групаизработка на кувар за здрава традиционална храна, 2-група изработка на сликовница за
лековити растенија од нашата средина и освежителни здрави напитоци од чаеви за летниот
период, 3-група-сликовница за морскиот свет), изработката на сликовниците ќе биде во
програмата Moviemaker for Windows.
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Мрежа на темата - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребно еден ден. Од ресурси употребив математички плочки. Во
реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од I g (прво) одделение. Часот беше
набљудуван од страна на стручната служба и обучувачите од јазична писменост. Активностa беше
во текот на еден наставен час од 40 мин.
Преку техниката Мрежа на темата од Јазична писменост учениците имаа за цел да:
-да се оспособува за слушање, разбирање и доживување на содржината и пораката на
литературните творби
-да се оспособува за откривање и доживување на елементите од литературните творби (простор,
време, настани и ликови)
- да се оспособи самостојно да размислува, проценува и разликува правилно од неправилно
однесување и да ги реде сликите, лепе на правилното место,
-да оспособи самостојно да го презентира сработеното наставно ливче.

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците.
Учениците преку техниката Мрежа на темата се запознаа со правилата на однесување во
училницата, да разликуваат правилно од неправилно однесување, културно однесување,
самостојно да размислуваат, проценуваат што е добро, а што е лошо однесување, да соработуваа
во група со своите другарчиња.
Активностите се мерат со чек листи во текот на целата учебна година.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност беше со голем интерес прифатена од страна на сите ученици, часот им беше
многу интересен. Во иднина повеќе би посветила внимание на воспитниот елемент и културното
однесување кој одлично би се вклопило во оваа наставна единица.
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Раскажување и цртање - Магдалена Николоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Магдалена Николоска

Место на живеење/работа

Прилеп/Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ,,Манчу Матак:”Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Изведба на активноста 2 часа
Lcd проектор, презентација,компјутер,блок, боички
Гледање на презентација на ЛЦД проектор,на која е и напишан текстот во скратена верзија и
читање на текстот
- Раскажување од моја страна
- Потоа преку прашања се прераскажува текстот на приказната
- Ја истакнувм ѕвездата на приказната. Со помош на стратегијата : „Ѕвезда на приказната“ која
ќе се работи во
Евалвативни активности

Влијание на активноста кај децата

Збогатен речник на децата
Децата со голем интерес се вкучија на сите активности
Напредокотна децата се бележи во чек листи.
Напредокот може да се види со споредување на чек листите
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Предизвици и научени лекции за во иднина

.Голем предизвик е работењето на басни и други текстови кои ќе ја пдигнат свестакај децата за
тоа колку е важнода си добар, вреден,трудољубив и секогаш ќе бидеш ,награден за делата
коиги правиш.
Активноста се одвиваше според планирањето
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Дополнителна настава - Билјана Дукоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Дукоска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ„Гоце Делчев“ Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
Активностите се планирании и реализирани во периодот од : месец октомври до месец март.
Бидејќи активностите имаат игровен карактер, изработени се картички со апликации.
Во реализацијата на активностите беа вклучени ученици од една паралелка од второ
одделение со времетраење од еден час за дополнителна настава неделно во периодот од
месец октомври 2015 година до месец март 2016 година.
Активноста ја реализираше училишниот педагог.

Цели:
*Да се воведат учениците во оснoвните концепти и вештини на фонолошката свест.
*Да се применат игри за полесно усвојување на знаењата за фонолошка свест.
Една и многу важна компонента во читањето е подигањето на фонолошката и фонемската
свест кај учениците во раните одделенија.
За развивање на фонолошките свест се потребни овие вештини кај учениците : способност
да се определат и изолираат гласовите , да се групираат гласовите , да се категоризираат
гласовите и способност, да се определат зборовите што се римуваат. Во наставната практика
стекнувањто на фонолошката свест се остварува преку игрови активности во кои учениците
манипулираат со гласовите.
Активностите се именувани и имаат одредени барања.
Прва група активнсти
„Се играме со буквите „

• Наставникот ги изработува сите букви од азбуката.Од задната страна на картичката се
нацртани поими поврзани со тој глас.
• Игра: Кажи уште три збора на таа буква.
• Запомни кој глас со кој поим е поврзан. (меморија)
• Состави збор од извлечената карта. (буква)

Изброј ги гласовите во зборот што е напишан на картата.
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• Изброј ги гласовите во зборот што е напишан на картата.
Втора група активности
Колку значам јас“
Покрај секоја слика напиши го соодветниот збор, а потоа во секој од нив замени по една
буква и откри кој збор ќе го добиеш.

Трета група активности
„Буква по буква збор“
-Состави зборови од дадените букви и определи им го местото.За секоја буква има
квадратче.
-Се збуниле буквите го бараат своето место. Помогни им ти!
-Секоја буква си има свое место во зборот за да биде правилно напишан . Подреди го ќе ти
звучи убаво!
Четврта активност
,,Зборовите се делат на слогови
-Дадените зборови подели ги на слогови!
-Состави два збора од трите слога!
Петта активност
,,Пишуваме и составуваме реченици!“
-Напиши реченици заменувајќи ги сликите со соодветни зборови!
-Состави реченици од дадените зборови!

Влијание на активноста кај децата

Ваков вид на игрови активности ги мотивираат учениците и подобруваат нивниот интерес
во усвојувањето на вештините од јазичната писменост. Игрите доведуваат до можност децата
спонтано да учат и да се поучуваат. Овој начин на работа со ученици е добар затоа што
подолго време го здржува интересот и вниманието на часот. Мора да се нагласи дека
активностите се спроведуваат на час по дополнителна настава за учениците што со побавно
темпо ја совладуваат техниката на читање.
Во почетокот на месец септември беше спроведен дијагностички тест за проверување на
предчитачките способности кај учениците од второ одделение. Заинтересираноста на
учениците за вклучување во активностите беше воочлива уште во почетниот период кога се
одредуваше почетната состојба во читањето кај учениците. Со реализацијата на игровните
активности во читањето се применуваше насочено следење. Одблиску и претходно
планирано се следи работата на секој ученик или помала група на ученици. Сознанијата во
врска со напредокот во читањето се забележуваат и се дава краток опис.
Индивидуалниот пристап во поддршката на учењето и заинтересираноста за вклучувањето
во игровните активности придонесоа за полесно запознавање на учениците со основните
говорни елементи/глас, збор, реченица/, заинтересираност за оспособување за правилно
артикулирање на вербалниот говор како и развивање на способноста за активно слушање.
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артикулирање на вербалниот говор како и развивање на способноста за активно слушање.

Предизвици и научени лекции за во иднина

„Научена лекција“ е дека индивидуалниот пристап и игровните активности овозможуваат
зголемување на мотивацијата за учење како и желбата за читање преку прифаќање на
стратегии за читање низ игра. Во иднина можат да се изработат дидактички материјали кои
ќе помогнат во јазичната писменост.
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Сликовници и медиумска култура - Билјана Мишева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Мишева

Место на живеење/работа

Свети Николе -с. Ерџелија

Име и општина на училиштето

ООУ "Даме Груев" с. Ерџелија

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За планирање на активноста ми беа потребни 3-4 дена во однос на осмислување на
активноста, кои ресурси се потребни, кој да биде вклучен, колку време да трае и каде да се
спроведе активноста. Мојата паралелка е четврто одделение, но сепак ги прочитавме сите
сликовници и некои ги презентиравме пред родителите. Ја осмислив активноста и им го
прочитав текстот на учениците. За место на реализација го одбравме училишниот двор со
масичка и столчиња и столетниот трицикл на детството. Самите ученици изразија желба за
драматизирање на текстот. Им предложив и други активности -како што се
1.Разбуди го својот мозок или instant greativ - да покажат на глобусот местото на живеење
2. Наставникот чита на глас ---им чита изразно, читко и јасно
3. -5 Зошто -5 затоа? ---5 прашања и 5 одговори поврзани со знаењата за планетата
Земја
4.-Саем на зборови ----нови зборови со нивно значење
5. Текст во форма на дневник кој го напишал Марко за време на патувањето околу
светот
6. Текст во форма на напис во училишен весник кој се однесува на впечатоците од
патувањето
7. приказна од авион -утврдување на знаења од геометрија
Успешно ги спроведовме сите овие активности при што учениците ги унапредија своите
јазични вептини, го развија критичкото мислење, дојдоа до израз креативноста и фантазијата
и уште еден начин за интегрирање со математика -утврдувајки ги знаењата од геометрија.
Самата активност ја потврди теоријата на таткото на Марко дека Земјата е тракалезна "АКО
ПАТУВАШ ОКОЛУ ЗЕМЈАТА ДОЛГО ВРЕМЕ, ЌЕ СТИГНЕШ ОНАМУ ОД КАДЕ ШТО СИ ТРГНАЛ " .
Тој е љубопитен и со својот трицикл тргнува на” пат околу светот".Самото патување беше
многу интересно така што сите беа во улогата на Марко. Сите стигнаа од каде што тргнаа. Во
активноста направивме -саем на зборови поврзани со знаења за Земјата.Учениците го
збогатија својот речник на зборови. Ги унапредија вештините на читање и глумење.
Имаме фотографии и видео од активноста кои се надеваме ќе ја потврдат нашата спроведена
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Имаме фотографии и видео од активноста кои се надеваме ќе ја потврдат нашата спроведена
активност и топло се надеваме дека ќе предизвикат воодушевување кај читателите,
слушателите и гледачите.

Самата активност ја потврди теоријата на таткото на Марко дека земјата е тракалезна. Тој е
љубопитен и со својот трицикл тргнува на” пат околу светот".Самото патување беше многу
интересно така што сите беа во улогата на Марко. Во активноста направивме - саем на
зборови поврзани со знаења за Земјата. Учениците го збогатија својот речник на зборови. Ги
унапредија вештините на читање и глумење.
Со почит од IV одделение -ученици: Филип Димовски, Марко Димитровски, Бобан
Анѓелов,Милан Милевски, Антонио Јачев и Бојана Блажева
со одделенскиот наставник Билјана Мишева

Влијание на активноста кај децата

Учениците со задоволство се вклучија во активноста. Преголемо задоволство им беше
трицикл од моето детство. Топката - глобус им го привлече вниманието со тоа што 10 дена по
часот учеа од него и поставуваа прашања за одредени земји, градови, релјеф, водени
површини,геометриски форми, големини, бои итн. Го збогатија свoјот речник и со нескриено
задоволство го проследија неколкупати видеото за кое самите беа иницијатори, даваа
забелешки и коментари.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Би направила" ФЕСТИВАЛ НА 20 СЛИКОВНИЦИ" од збирката " НАШАТА ПРВА БИБЛИОТЕКА"
пред пошироката јавност , публика од заедницата, учество на поголем број на ученици и од
другите паралелки од 1-3 одделение и би ги промовирала и пред преставници од издавачот,
главниот уредник како и донаторот USAID, претставници од МОН и др.
Со овие сликовници ке се збогати училишната библиотека, ке се отворат нови теми на
другарство, различностите и еднаквостите , детските копнежи и стремежи.
СЛИКОВНИЦИТЕ СЕ ПРЕКРАСНА АЛАТКА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СВЕТОТ НА
ПРИКАЗНАТА
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Hunda e kukullës - Besa Sulejmani
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Besa Sulejmani

Vendi i banimit/punës

Shkup

Emri dhe komuna e shkollës

SHF “Jashar Bej Shkupi” – Çair

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar i klasave të ulëta

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Për planifikimin e aktiviteteve nevoitet një muaj. Librat e ilustruar nga biblioteka me rrota, fleta
blloku, hamer, laps dhe ngjra druri. Libri i lexuar “Hunda e kukullës”. Në realizimin e aktivitetit ishin
të përfshirë të gjithë nxënësit. Kohëzgjatja e këtij aktiviteti ishte 10 ditë.
Së pari planifikova procesin e punës që do ta realizoj me aktivitete. Fëmijëve ui tregova se me këto
libra të ilustruara ne do të lexojmë dhe do ta pasurojmë bibliotekën e klasës. Në fillim unë u lexova
nxënësve librin “Hunda e kukullës” që ishte libri i pare. Fëmijëve u pëlqeu tregimi dhe biseduam
rreth përmbajtjes. Vetë fëmijët – vajzat me dëshirën e tyre u paraqitën se edhe ato me ndihmën e
nënave të veta do të bëjnë kukulla. Kukullat pas disa ditëve i sollën në klasë, ku ne njëkohësisht në
letër hamer ngjitëm edhe vizatimet që u bënë nga nxënësit. Përpos këtij libri edhe librin “Çupëza
me karrocë” gati se me të njëjtin aktivitet e bëmë me nxënësit. Si aktivitet i fundit ishte kur fëmijët
filluan ti lexojnë librat gjatë ditëve të vikendit dhe ata njëkohësisht shkëmbenin librat dhe më pas
vendosëm që libri që u kishte pëlqyer më së shumti ta lustrojnë në fletë të bllokut.

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Aktivitetet ndikuan mjaft tek nxënësit pasi ata bashkëpunonin mes vete, nëpërmjet fotografive
zbulonin rëndësinë e tekstit, dhe tel nxënësit u shpreh të lexuarit e përbashkët të librave. Nxënësit
treaguan interesim të madh për këto aktivitete. Përparimi tek fëmijët shihet nga ajo se ata filluan të
tregojnë interesim më të madh për të lexuar libra të ndryshme, si dhe këto aktivitete ndikuan në
shkathtësitë e të menduarit.

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen
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Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Në mes librave të caktuara që u lexuan tek nxënësit u shpreh gëzimi, përgjegjësia, miqëisa etj.
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Ден на читање - Весна Станојевиќ
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Весна Станојевиќ

Место на живеење/работа

Тетово, одделенски
наставник

Име и општина на училиштето

О.О.У.„Истикбал“-Тетово

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Во моето комбинирано одделение (III, IV), одредив ДЕН НА ЧИТАЊЕ. За таа цел соработував
со родителите и секој петок одвојував по еден час за читање. За поголема мотивираност на
учениците, постигање на подобри резултати, подготвив развоен план кој се состоеше од
различни нивоа на активности за децата, бидејќи имам ученици кои имаат потешкотии во
развојот и говорот. Дел од планирањето беше и кратко истражување за желбата за читање кај
децата пред и после реализирање на оваа активност. Планирањето траеше две недели во
соработка со родителите.
Секако дека имав потреба од различни видови на литература за деца. За децата со пречки во
развојот ги искористив сликовниците од библиотеката на Чекор по чекор, додека за
останатите ученици ги користев книките кои ги собраа родителите од своите домашни
библиотеки како и од училишната библиотека.
За да бидат повеќе мотивирани за читање, секој ученик имаше мошност да добие шешир за
читање. Но, за да го добие секако требаше да прочита одреден број на страници, да ја
сподели содржината на прочитаното и да ги одреди главните ликови од делото. Додека читаа,
децата носеа свој шешир (шеширите беа пластифицирани и во најразлични бои). Секако и јас
имав свој шешир. Седнувавме на авторското столче и читавме секој петок по еден час во
траење од 3 месеци. На крајот повторно направив истражување и ги споредив резултатите.
Сето ова беше презентирано пред родителите, кои ја дадоа целосната поддршка за ваквата
активност.

Влијание на активноста кај децата

Резултатите на почетокот беа на пониско ниво. Од вкупно 5 ученици (3 од трето одделение од
кои 2 со пречки во развојот, 2 од четврто одделение), 3 имаа дадено одговори дека не сакаат
да читаат, а 2 дека мораат да читаат, на почетокот 4 од 5 деца не ја разбираа содржината на
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да читаат, а 2 дека мораат да читаат, на почетокот 4 од 5 деца не ја разбираа содржината на
прочитаното, но потоа сите 5 деца ја разбираа содржината на прочитаното.
По реализирањето на оваа активност сите 5 ученици кажуваат дека со задоволство сакаат да
читаат сликовници, книги, лектири.
Секако дека освојувањето на ШЕШИРОТ ЗА ЧИТАЊЕ беше голем мотив и со големо
задоволство ја прифатија оваа активност. Сите 5 ученика ги освоија шеширите.
Резултатите беа презентирани од страна на учениците пред родителите и стручната служба на
училиштето, на нивно големо задоволство.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Секако дека оваа активност ќе ја практикувам во текот на следната учебна година.
Годинешните наслови ќе ги сменат со други, на повисоко ниво, и ќе вметнат дневник на
читање за родителите, со цел нивна поголема вклученост во развојот на читачњето со
разбирање.
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Përpunimi i lektyrës - Hatixhe Topalli
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Hatixhe

Topalli

Vendi i banimit/punës

Shkup

Emri dhe komuna e shkollës

Sh.f.k. “Petar Zdravkovski Penko

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Përpunimi i lektyrës: “Një jetë në anije “– Kjo lektyrë është pak më e rëndë për nxënësit andaj
vendosa që këtë lektyrën ta punoj sëbashku me nxënësit duke përdorur ilustrime të ndryshme që të
jetë më interesante.Për planifikimin e këtij libri klasor me ilustrime na u desht rreth 3 orë mësimi
nga 40 min. Materiale të nevojshme ishin – Hafishe me ngjyra të ndryshme, fleta pune A/3 dhe fleta
pune A/4 me ngjyra. Gërshërë,ngjitëse,ngjyra druri ose fllomostera. Në këtë realizimin e aktivitetit
janë përfshirë nxënësit dhe unë si mësuese.
Përshkrimi i aktivitetit- Nxënësit pasi e kishin lexuar lektyrën dhe kishin pak vështirësi për ta
shpjeguar me gojë unë vendosa ti përdori disa teknika të ndryshme të shkrim - leximit.
Nxënësit u ndanë në 3 grupe – Secili nxënës ishte i angazhuar të ngjyros ilustrime të ndryshme që
ua printova nga kompjuteri.Ilustrimet ishin në lidhje me lektyrën – anije kozmeike ku nxënësve u
erdhi shum interesant.Pasi që i ngjyrosën ilustrime pastaj edhe i prenë sipas figurave të dhëna.
Secili grup kishte edhe teknika, ku ne përfshim disa teknika të leximit: rrotulluesja, ylli i tregimit,
ditari me hyrje të trfishtë, teknika e kubit,teknika e skeletit.Të gjitha këto teknika i kanë edhe pyetjet
ku nëpërmjet të pyetjeve nxënësit arritën që më lehtë të bëjnë analizën e lektyrës. Nxënësit në
grupe i ngjitnin ilustimet e anijeve kozmike dhe kosmonautët në hafishe dhe fleta punuese. Pyetjet që
ishin të dhëna në teknikat,shumë lehtë nxenesit arritën që tu përgjigjen dhe të vinë deri te qëllimi i
duhur.

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Nxënësit me interesim të madh pranonin që të punojmë një libër klasor me ilustrime dhe teknika.
Secili nxënës u aktivizua në pjesën më të favorshme të tij.Përparimi matet në atë se para se të
punohet libri klasor, nxënësit kishin vështirësi në ritregimin e asaj që e lexuan.Një numër i nxënësve
kishin vështirësi të shprehen me gojë dhe vet pa parashtrim të pyetjeve nga ana ime të përgjigjen.
Vërejta se nxënësit kur donin ta përshkruanin anijen kozmike mundoheshin që ta vizatojnë.
Pas aktivitet të punimit të librit klasor me ilustrime dhe teknika, nxënësit e kishin më të qartë
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Pas aktivitet të punimit të librit klasor me ilustrime dhe teknika, nxënësit e kishin më të qartë
udhëtimin e profesorëve me anijen kozmike.Nxënësit nga pyetjet që ishin në teknikat e dhëna shum
bukur u shprehën me gojë dhe me shkrim. Puna praktike e nxënësve dhe bashkëpunimi me shokët e
grupit ishte në nivel dhe u ndihmuan ndërmjet veti aty ku kishte nevojë. U arrit qëllimi i duhur i
lektyrës ku nxënësit më nuk kishin vështirësi dhe shumë më lehtë e ritregonin lektyrën me ndihmën
e ilustrimeve dhe teknikave. Nxënësit ishin të gëzuar që njëherit edhe u bënë autor të librit me
ilustrime dhe teknika.

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Nuk kisha shumë sfida gjatë këtij aktiviteti pasi ky aktivitet është punuar edhe në tema të
ndryshme. Hasa pak vështirësi pasiqë numri i nxënësve është i madh me 34 nxënës. Ndoshta është
mirë të punohet vetëm me një grup nxënës që hasin vështirësi në ritregimin e lektyrave, por dëshira
e madhe e nxënësve që të marrin pjesë të gjithë në punimin e librave klasorë me ilustrime nuk kishte
hapësirë që ti ndajë. Ky aktivitet u realizua me sukses dhe u prezentua në disa klasa tjera.
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Јазик и ликовно - Даниела Котеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Даниела Котеска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ„Гоце Делчев“-Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

По обуките сакав да ги испробам научените техники и да го усовршам и проверам читањето
со разбирање, па техниката „Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал“ им овозможи да
интегрирам македонски јазик со ликовно образование. За претходна подготовка беше
потребно да осмислам и напишам инструкции за покана на пет различни начини, бидејќи во
секоја група има по толку ученици кои ќе работат на различен дизајн. Учениците цртаа на
блок со боички по нивен избор, па за материјали немаше потреба од посебни ресурси и
трошоци. Реализацијата на активноста беше за време на два часа по ликовно образование .
На часот учениците требаше да дизајнираат роденденска покана според дадени инструлции
напишани на лист хартија од наставникот. Во секоја група од пет ученици имаше по исто
толку листови со различни инструкции, секој ученик требаше внимателно да прочита барања
и да нацрта на листот, а на крајот од часот учениците со ист број на листот заедно
презентираа сработено и имаа можност да откријат кој сработил точно, а кој погрешил. Како
пролог ви го доставивам часот и листовите со инструкции.

Влијание на активноста кај децата

Учениците многу убаво го прифатија предизвикот и ја завршија поставената задача со
интерес. Така без да се сетат ги проверив дали читаат со разбирање, а и самите согледаа
докаде се споредувајќи ги цртежите меѓусебе, со учениците кои имаа иста група со нив. Во
исто време вежбаа за да усовршат читање со разбирање. Со примена на оваа техника
повторно би можело да се согледа дали има напредок кај учениците, со анализа на нивните
цртежи и водење на писмени забелешки од страна на наставникот.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Јас како наставник сум задоволна од постигнатото, можеби би задала покомплицирани
инструкции за цртање, со оглед дека учениците се поголеми (четврто одделение). Може да
се понудат различни материјали со кои учениците би ја украсувале поканата, за изработките
да бидат поинтересни и поубави, но тоа би придонесло за поголеми трошоци за
наставникот. Вакви листови со инструкции може да се користат по различни предмети и за
различни теми, но сепак со цел да се подобри читањето со разбирање.
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Motivim I nxënësve për lexim - Jehona Islami
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Jehona Islami

Vendi i banimit/punës

Tetovë l. Drenovec

Emri dhe komuna e shkollës

“Bratstvo – Migjeni” – Tetovë

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar i klasave të ulëta

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Tema: Motivimi i nxënësve për lexim dhe përpunimi kreativ i lektyrave
Koha për planifikim të lektyrave: Varësisht nga volumi i lektyrës;
Materialet dhe resurse: fleta pune, fleta me ngjyra, hamera,teatri me kukulla,lapsa me ngjyra,
vlerësimi i nxënësve (fleta të pregatitura nga mësuesja me smile), lektyra, internet – youtube,gnu –
paint, writter dhe word;
Në realizimin e aktiviteteve janë përfshirë: aktivi i klasave, bibliotekistja dhe prindërit;
Kohëzgjatja: 1 Muaj
Përshkrimi i aktivitetit: Njoftohen me përmbajtejn e lektyrës në pika të shkurta;Njoftohen se do të
dramatizojnë disa dialogje nga pjesët e lektyrës së dhënë po të njëjtat do të luhen në teatrin e
kukullave në klasë; Të plotësojnë Ditarin e leximit; Të plotësojnë tabelën për vlerësimin e lektyrës; Ti
gjejnë dhe ti shkruajnë në fletën e dhënë (fletë pune nga arsimtari) fjalët e panjohura, shprehjet dhe
fjalët e bukura si dhe të bëjnë analizën e personazheve të lektyrës; Diskutojmë rreth përmbajtjes së
lexuar; Njoftohen me jetën dhe veprën e autorit në pika të shkurta.

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Gjendja para:
Përvojat me nxënësit flasin për fëmijë për të cilët librat e lektyrës shkollore janë shumë të gjatë,
disa prej tyre thonë se këto libra janë edhe të mërzitshëm. Shumë nxënës ankohen se nuk
kuptojnë asgjë që ka të bëjë me veprën, ndërsa një numër i madh i nxënësve leximin e
lektyrave e shohin si të kot ndërsa thonë se ekzistojnë mënyra më të shpejta dhe më të lehta si
t’i shmangemi leximit të lektyrës.
Nxënësit nuk janë të motivuar për lexim, shumë nga ta leximin e shohin si diçka vullnetare.
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Nxënësit nuk janë të motivuar për lexim, shumë nga ta leximin e shohin si diçka vullnetare.
Angazhimi i nxënësve është i pakt nuk ka interaktivitet.
Një numër i vogël i nxënësve e lexojnë lektyrën e caktuar të tjerët vetëm dëgjojnë.
Një numër i vogël i nxënësve e lexojnë lektyrën e caktuar të tjerët vetëm dëgjojnë.
Gjendja pas aktivitetit:
Nxënësit janë të motivuar për lexim të lektyrave.
Lexojnë në mënyrë të pavarur pjesë të lektyrës;
Vërejnë fjalët e panjohura, shprehjet dhe fjalët e bukura;
Përgjigjen në pyetjet e parashtruara në lidhje me përmbajtjen e tekstit;
Gjejnë temën dhe idenë në tekst;
Analizojnë personazhet e lektyrave (kryesore dhe jokryesore përshkrimi i tyre).

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Veprat duhet t’i përshtaten moshës së tyre.
Të kenë karakter edukativ dhe t`ju japin porosi të cilat do t`ju shërbejnë në jetë;
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Лебедово езеро - Мануела Димова
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Мануела Димова

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ,,Тошо Велков-Пепето,,Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
Наставен предмет: Македонски јазик
Наставна содржина: Обработка на текстот ,,Бајка за лебедот,,
Планирање на активност (време)-2часа
Примена на техники: Ѓердан на приказната, Ѕвезда на приказната, Тематско бинго, Имате
прашање
Ресурси за реализација на активноста-Хартија во боја,апликации и илустрации,
Учесници во активноста:наставник и ученици
Реализација на активноста-1час-40мин.
Создавам работна атмосфера (мотивирам) .
На учениците им покажувам неколку предмети-огледало,чешал,илустрации со цел да ги
потсетам на бајка за,,Снежана,,.Ја најавувам наставната содржина.
Изразно им ја читам бајката ,во поздина им пуштам тивка музика од Лебедово езероЧайковски Лебедово езеро
,со цел да создадеме атмосфера за внимателно слушање.
Доживување на целосната содржина со читање на текстот (пауза за разјаснување).
Изразување на непосредното доживување го вршам со истакнување на хамер на таблата и
поставување на следните прашања:
-За кого се зборува во бајката?
-Каде се случува настанот опишан во бајката ?
-Што не е возможно во оваа бајка?
Разговараме за бајките и им објаснувам :
–Бајки се творби во кои се зборува за невозможни работи,лица,предмети и случки.
Им поставувам прашања :
-Може ли да се сетите на некоја бајка?
Задлабочувањето ќе се состои во читање и анализа по логички целини , планирање и
воочување.Текстот можеме да го поделиме на логички целини со примена на
техниката,,Ѓердан на приказната,,.
Ги презентирам работните задачи и им објаснува .
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Ги презентирам работните задачи и им објаснува .
Им давам инструкции за техниката ,,Ѓердан на приказната,,
Ги дели учениците во три групи и им разделувам наставен лист-ПРЕД,ПОТОА и НА КРАЈ.
Им објаснува ,помагам,координирам и мотивирам.
Потоа со техниката,,Имате прашање,,поставуваме неколку прашања.
-Кој живеел на врвот од планината?
Снежана живеела на врвот од планината.
-Каде се возела Снежана?
Снежана се возела по езерото.
-Кој ја возел Снежана по езерото?
-Што сакала да ја праша црната птица?
Со помош на кратка драматизација и музиката од ,,Лебедово езеро,,ја драматизираме бајката.
Ја следам работата на учениците
Домашна работа – Измислување краток текст на тема -Зошто е тажна црната птица –
(ракописни букви)
Следење на учениците:
На денешниот час се следат
ЕвалЕвалуативни активности:Изразното читање и усното изразување на учениците

Влијание на активноста кај децата

Реализираните активности во голем дел позитивно влијаеа за успехот на моите ученици. Ги
применував техниките кои ни беа презентирани од страна на нашите ментори од проектотЗаедница за учење при Фондација за образовни и културни иницијативи Чекор по Чекор .
Учениците со интерес ги реализираа активностите и примената на техниките.Напредокот на
моите ученици се забележува од нивниот интерес за почеста примена на техниките,самите
ученици ги искажуваа своите желби за да изработуваат- Ѓердан на приказната, да го играме
Тркалото со прашања и сл.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвикот секогаш е голем кога ја работиш најубавата, најблагородната професијанаставник.Како наставник секогаш планираш активности, во секое време и секаде може да се
сетиш на некоја идеја која подоцна ќе ти помогне во реализација на наставните содржини.
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Обработка на текстот ,,Дожд“ - Мануела Димова
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Мануела Димова

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ ,,Тошо Велков-Пепето,,Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
Наставен предмет: Македонски јазик
Наставна содржина: Обработка на текстот ,,Дожд“
Планирање на активност (време)-2часа
Примена на техники: Ѓердан на приказната, Ѕвезда на приказната,Тематско бинго, Имате
прашање, Бура на идеи и сл.
Ресурси за реализација на активноста-Хартија во боја,апликации и илустрации,
Учесници во активноста:наставник и ученици
Реализација на активноста-1час-40мин.

Влијание на активноста кај децата

Реализираните активности во голем дел позитивно влијаеа за успехот на моите
ученици.Примената на техниките кои ни беа презентирани од страна на нашите ментори од
Заедництаа за учење при Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по Чекор“.
Учениците со интерес ги реализираа активностите и примената на техниките.Напредокот на
моите ученици се забележува од нивниот интерес за почеста примена на техниките,самите
ученици ги искажуваа своите желби за да изработуваат-Ѓердан на приказната ,да го играме
Тркалото со прашања и сл.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвикот секогаш е голем кога ја работиш најубавата, најблагородната професијанаставник. Како наставник секогаш планираш активности, во секое време и секаде може да
се сетиш на некоја идеја која подоцна ќе ти помогне во реализација на наставните содржини.
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Подобрување на читањето кај третоодделенците Петра Мицкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Петра Мицкоска

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

О.У. ,,Пере Тошев“ с.Дупјачани
Општина Долнени

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Потребно време за планирање ни беше 7 месеци.
Активности: почетна состојба, следење, набљудување, анализа на изработките на учениците,
анкета споделување искуства, посета на обуки...
Вклучени субјекти: ученици, родители, педагог, директор, споделување искуства со колегите
во средината и рефлексија.
Опис на активности: евидентен лист, тест за читање, анкета, интервју, изработка на досие,
вметнување на нови техники во македонски јазик.

Влијание на активноста кај децата

Развојна активност – подобрување на брзината и техниката на читање на учениците од трето
одделение. Учениците оваа активност со интерес ја прифатија и се вклучија.
Преку техники го мериме напредокот кај децата.
Со овие техники учениците го подобрија и олеснија читањето
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Како предизвик на учениците им беа зададени неколку техники Рулет, Приказна во тегла,
Детектив на зборови, Ѓердан од приказна ...
За повеќе успех во овие техники би додале повеќе олеснителни техники.
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Libër klasor - Sihana Kaba
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Sihana Kaba – Kasami

Vendi i banimit/punës

Tetovë

Emri dhe komuna e shkollës

SHFK “Kirili dhe Metodi” - Tetovë

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar i klasave të ulëta

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Meqë këtë vit shkollor udhëheq klasën ll-të dhe pasi përfunduam me shkrim leximin fillestar, e pashë
të arsyeshme që në lëndën Gjuhë shqipe, së bashku me nxënësit të krijojmë LIBRIN E KLASËS, të cilin
do ta titullojmë ABECE-ja e klasës ll-2.
Si shkas për krijimin e një libri, morëm librat nga BIBLIOTEKA ME RROTA, nga projekti “LEXIMI JU BËN
UDHËHEQËS”. Ashtu duke lexuar këtë tregime dhe duke i studiuar ato, vendosëm që edhe ne të
krijojmë një libër, të cilin do ja bashkangjesim Bibliotekës me rrota dhe ti bëjmë 21 libra.
Ky libër do të jetë krijim i vetë punës së nxënësve dhe mbrendia e tij do të përbëhet nga të gjitha 36
shkronjat e mësuara të alfabetiti të Gjuhës shqipe. Secilën shkronjë do ta përcjell edhe një fotografi
përkatëse.
Si autorë të ABECES-ë, do të jenë të gjithë 32 nxënësit të klasës ll -2.
Për punimin e librit, përdorëm fleta të bardha dhe me ngjyrë, formati A4, për kopertinën, një bllok
vizatimi, gërshërë, lapsa, vizore, ngjyra druri dhe fllomastera, ngjitës.
Libri u punua në lëndën Gjuhë shqipe dhe gjithsejt shfrytëzuam dy orë mësimi, meqë edhe në orarin
mësimor i kemi të planifikuara – bllok orë.
Në punën e nxënësve isha e përfshirë edhe unë, si udhëheqëse e paraleles dhe aty ku paraqitej
nevoja ime për të ndihmuar nxënsit, pa rezerve jepja ndihmën e duhur që libri të del sa më i mirë
dhe më i bukur, gjë që i kënaqi dhe i lumturoi të gjithë nxënësit e paraleles.
(Tek fotografitë, keni edhe dëshmi se gjithashtu kemi punuar edhe librin për Atdheun tonë –
Republika e Maqedonisë).

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Ky aktivitet dhe gjithë aktivitetet të këtij lloji, ndikojnë në mënyrë mjaft pozitive në suksesin dhe të
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Ky aktivitet dhe gjithë aktivitetet të këtij lloji, ndikojnë në mënyrë mjaft pozitive në suksesin dhe të
arriturat e nxënësve në procesin edukativo – arsimor. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve, nxënësi nuk
mund të jetë pasiv por, përkundrazi, bëhet mjaft aktiv dhe dëshirojnë që të japin maksimumin e tyre,
që produkti final, cili do që të jetë, të del i suksesshëm.
Në këtë mënyrë do jenë më të ndërgjegjshëm, do të fitojnë shprehi dhe shkathtësi pune, të cilat
duke i pësosur, do ti orientojnë vetë nxënësit kah suksesi i dëshiruar.
Gjithashtu, do të jenë më të kujdesshëm ndaj kryerjes së detyrës së dhënë, do respektojnë punën
ekipore, do respektojnë shokët e klasës dhe të kuptojnë se, në fund të secilit aktivitet punues, duke e
bashkuar punën e secilit veç e veç, krijojmë një tërësi, e cila quhet SUKSES, njësoj siç kompletojmë një
mozaik me copëza të ndryshme.
Këtu nuk mund të lë pa përmendur katër veglat elektronike për krijimin e përmbajtjeve elektronike të
ofruara nga projekti “Leximi ju bën udhëheqës”.
Poashtu në orët e gjuhës shqipe, së bashku me nxënësit krijojmë përalla dhe animacione, të cilat janë
mjaft interesante për nxënësit sepse vjen në shprehje puna dhe aftësia e tyre.
Këto orë mësimore janë mjaft interesante dhe shumë dinamike sepse nxisin dhe motivojnë nxënësit
që gjatë tërë orës të jenë mjaft aktiv d.m.th. nuk i lë nxënësit që të pasivizohen.
Publikimin e fundit të përallës së krijuar me nxënësit e klasës, si autorë, e kemi publikuar edhe në
fletën e Mësuesisë – në internet, krijim nga nxënësit e klasës ll-2 dhe përrallën e titulluam: “Vajza e
vetmuar”!
https://storybird.com/books/vajza-e-vetmuar-perralle-per-nxenesit-e-klase-se-l/?token=bmtthkgfe5

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Nga secila orë e realizuar mësimore dhe duke bërë evaluimin e të njejtës, shohim punën tonë dhe
nëse ka hapësirë për të ndryshuar diçka orën e ardhmen.
Për realizimin e orëve të këtilla, sa u përket harxhimeve apo mjeteve mësimore nuk kemi fare
problem sepse kemi shërbimet e shkollës, të cilat për secilën punë na ndihmojnë pa rezervë. Çka na
duhet për secilin aktivitet në veçanti, shërbimi shkollor na i siguron të gjitha mjetet e duhura që
aktiviteti të jetë i suksesshëm.
Mendoj se puna do të ishte më efektive nëse në aktivitetet e këtilla do punohej në grupe më të
vogla nxënësish sepse edhe koha për përkushtim të aktivitetit do ishte më e madhe dhe më lehtë do
të ndiqet puna e tyre në grupe më të vogla.
Ndërsa, klasa jonë numëron 32 nxënës gjë që, pak sa e vështirëson punën në realizimin e
aktiviteteve të ndryshme mësimore, meqë duhet kohë që të ndiqet e tërë puna e nxënësve, të
intervenohet aty ku ka nevojë dhe të jepen udhëzimet e duhura.
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Игра: учениците како букви - Славица Мојсоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Славица Мојсоска

Место на живеење/работа

Охрид

Име и општина на училиштето

ЦОУ „Григор Прличев“ Охрид

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

1. Време потребно за планирање:
Потребно е време за да се направи подготовката за час, да се испланираат активностите,
да се подготват материјалите, да се осмисли начинот на оценување, но откако еднаш ќе се
направи тоа, сите материјали можат да се користат за следените часови со мали измени и
голема заштеда на време.
2. Потребни материјали и ресурси:
Хартија А4 формат, фломастери, фотоапарат, табла, креди во боја
- Се изработуваат букви во две различни бои - зелена и црвена
(материјалите се достапни, лесно се изработваат манипулативите и може неограничен број
пати да се уотребат)
Буквите може да се нацртаат и избојат или да се исечат од хартија во боја и да се залепат
врз бела подлога. Еднаш изработените букви може повторно да се употребуваат со тоа што
по потреба се дополнува збирката со нови букви, како и букви кои се повторуваат. (боите,
форматот и начинот на изработка е по избор на наставникот)
3. Вклучени во реализација на активноста:
- Натавник, две групи на ученици (црвена и зелена група), а може да се активираат
учениците и од целото одделение.
4. Опис на активноста:
- Се бираат две групи од ученици (црвена и зелена група) и на облеката со иглички им се
прикачуват буквите.
И двете групи добиваат ист избор од букви (изборот го прави наставникот) или кај
повозрасните ученици изборот го прават учениците (кога ќе избере буква ученик од
зелената група истата буква ја зема ученик од црвената група, а потоа улогите се менуваат)
Секоја група има задача да состави што поголем број зборови со дадените букви и
притоа се нагласува дека во зборот не мора да се употребат сите букви. Кога групата ќе
состави збор, наставникот ги фотографира, што ќе помогне за полесно утврдување на
резултатите.
Останатите ученици се делат во две групи како поддршка за црвената и зелената група.
Секоја група добива лист хартија на која ги запишува буквите и нивна задача е да
составуваат зборови и истите да ги запишуваат.
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составуваат зборови и истите да ги запишуваат.
Кога наставникот ќе процени дека се исцрпени комбинациите го најавува крајот на играта
и ги зема листовите со испишани зборови од двете групи кои се поддршка за црвената и
зелената група. Двајца ученици ги запишуваат на табла зборовите кои наставникот им ги
чита од сликите, а се дополнуваат со зборови од листите кои учениците ги пишуваа како
поддршка на својата група. Се бодуваат сите зборови од стандардниот литературен јазик, а
не се бодуваат оние кои се нелогични, дијалектизмите и оние кои се повторуваат.
5. Времетраење:
- активноста може да се планира како цел наставен час што е потребно за првиот пат кога
ги запознаваме учениците со начинот на игра, правилата, евидентирање на резултатите и
бодување (особено кај учениците од нижите одделенија)

Влијание на активноста кај децата

Интерес со кој учениците ја прифатија и се вклучија во активноста:
Атмосферата за време на часот е пријатна и инспиративна. Активноста е интересна,
динамична, натпреварувачка и предизвикувачка за учениците. Учениците учествуваат со
максимално залагање сакајќи да ги покажат своите способности.
При првото изведување на играта учениците поставуваа барање истата да се повтори
неколку пати и да се вклучат сите ученици како учесници во една од двете групи – зелена
или црвена

СОСТОЈБА „ПРЕД И ПО АКТИВНОСТА“
Доколку би сакале да мериме како се развива брзината на читањето кај учениците пред
и по примената на оваа техника тоа треба да се планира на подолг веменски период:
1. Дијагностичко оценување – кое се реализира преку индивидуално оценување на
учениците пред и по прмена на техниката:
- Најпрво ја дијагностицираме состојбата кај оние ученици кои планираме да ги ангажраме
во групите (тоа може да го правиме последователно – група по група или да бидат опфатени
сите ученици доколку ни дозволува времето и бројот на ученици во паралелката).
- Кај учениците мериме брзина на читање врз нелогичен текст односно зборови дадени во
табела. Притоа се забележува колку зборови се точно прочитани, колку неточно и за колку
време.
- Изборот на зборови во табелата го правиме според целта што сакаме да ја постигнеме:
бираме повеќе зборови составени од оние букви со кои планираме да составуваме зборови
во играта:

пример:
дрво

учебник

радост

заспана

коза

злато

заб

ѕидари

мелез

маст

коска

талент

календар

збор

подарок

радар

Резултатите би биле најрелевантни доколку ова мерење се повтори неколку пати во
текот на учебната година и притоа се споредат резултатите:
пред активноста
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по активноста

пред активноста
број на точно
Ученик прочитани
:
зборови

по активноста
број на неточно
прочитани
зборови

број на точно
прочитани
зборови

број на неточно
прочитани
зборови

Време:

1.
2.
3.
4.
5.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Да се направи часот интересен, привлечен за учениците, за тие со целосно внимание да ме
следат и да сакаат да учат е примарна цел која ме мотивира во планирањата и работата.
Динамиката и промените се клучни бидејќи без тоа наставата е монотона и за учениците па
и за мене. Поради тоа техниката и натаму ќе ја применувам, но секој нареден пат со некое
друго ограничување:
• од буквите да составуваме само именки
• од буквите да составуваме само глаголи
• од буквите да составуваме само придавки
• која од буквите да биде само на крај, почеток или во средина на зборот и сл.
или со промени што ќе се родат како идеја при самата работа или како идеја на учениците.
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"Une dhe te tjeret" - Teuta Bediu
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Teta Bediu

Vendi i banimit/punës

Kumanovë

Emri dhe komuna e shkollës

ShFK,,Toli Zordumis’’

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar i klasave të ulëta

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Lenda mesimore-Gjuha shqipe
Tema mesimore-"Une dhe te tjeret"
Lemia programore-Te shprehurit dhe krijimtaria
Permbajtja mesimore-Perralla,,Rosaku i shemtuar,,
Format mesimore-e perbashket,ne grupe
Metodat e punes-bashkebiseduese,sqaruese,demonstruese,lavdrata,nxitese
Mjetet mesimore-gersgere,aplikacione,fleta,vunic,marjera,kapaka shisheje,fotografi,ngjyra
Komponentat

Strategjite

1.Dekodimi dhe analiza e
fjaleve
2.Konceptet e shtypit
3.Kuptimi

-Fjalor me kater kende
-Shkronja ne kapak shisheje per krijimin e fjaleve
-Libri klasor
-Ylli I tregimit,harta e tregimit

Qellimi i ores-Ylli I tregimit-ti fokusoj nxenesit ne elementet e nje tregimi si dhe te kuptuarit dhe te
menduarit kritik
-Fjalori me kater kende-nxenie e aftesise per dekodimin dhe analizen e fjales.
-Shkronja ne kapak shisheje-nxenie e aftesise per diskriminimin dhe artikulimin e drejte te tingujve si
dhe formimi i drejte i fjaleve.
Libri klasor-njohja e nxenesve me procedure e krijimit te librit,njohja me pjeset e librit dhe me
materialin me te cilin eshte punuar libri,nxitja e iteresimit per pune te perbashket dhe
bashkepunim,nxitja e potencialit per kreativitet te nxenesve,zhvillimi i te menduarit logjik.
-Harta e tregimit-rradhitja e drejte e ngjarjeve ne perralle.
Aktivitet i te mesuarit dhe nxenit
-Aktivitet hyres-Aktivitetin e filloj me uljen e nxenesve ne gjysem rrth dhe me bisede per
ilustratoret,per perrallt,per perrallen,,Rosaku i shemtuar”ku,si,c’ka ka ndodhur.
Aktivitet i mesimdhenies-mesimnxenies-I njohtoj nxenesit se do te punojme ne grupe shtate nxenes ulen ne grup te punimit te librit
klasor,tete nxenes te harta e perralles,tete te ylli I tregimit,kater te kapakat e shisheve ,kater te
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klasor,tete nxenes te harta e perralles,tete te ylli I tregimit,kater te kapakat e shisheve ,kater te
fjalori me kater kende.U sqaroj punen e tyre,e shperndajme materialin per pune dhe fillojme me
pune.Punen e nxenesve e percjell me vemendje.

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Keto aktivitete ndikuan pozitivisht tek nxenesit sepse me ane te ketyre teknikave ata u njohtuan me
procedure e krijimit te librit klasor,ata fokusohen ne elementet e nje tregimi si dhe te kuptuarit dhe te
menduarit kritik,nxenesit mund te dekodojne dhe analizojne fjale.Po ashtu positive eshte se nxenesit
permes punes se perbashket dhe bashkepunimit nxitet potenciali per kreativitet te nxenesit si dhe te
menduari logjik.

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Gjatë planifikimit të aktiviteteve të përshkruara duhej ta kishim parasysh moshën e tyre, në fillim me
pak vështirësi përderisa nxënësit mësuan teknikat që do ti përdornim,pastaj organizimi i tyre në
grupe,ndarja e punës së tyre në grup për ti kryer me sukses aktivitetet e dhëna ,kurse mënyra e
vlersimit nga ana ime edhe më e lehtë sepse me aplikimin e këtyre teknikave më ndihmoi në
përcaktimin e anëve të forta dhe të dobta të aftësive specifike të nxënësve.
Qe aktiviteti te jete edhe me i sukseshem nese keto teknika futen si permbajtje mesimore pasi qe
mosha e nxenesve ngandonjehere nuk lejon ose ska kohe per rotacion te teknikave.Po ashtu me
rendesi eshte edhe ndrimi I prezantuesve te grupeve por ne gjithmone mundohemi qe prezantuesit
te ndrohen sepse nxenesi si prezantues e ndien veten me me rendesi dhe fiton vetbesim.
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„Авторско столче„ за првоодделенци - Тајна
Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 наставен час.
Потребни материјали и ресурси: компјутери со интернет, слушалки, звучници, микрофон,
столче, по можност украсено со одреден натпис или декорации во функција на „авторско
столче“
Вклучени во активноста: ученици, колеги
Опис на активноста: Часот го започнуавaм со дискусија за цртаните анимирани филмови,
зошто се викаат анимирани, како се прават, кои им се најомилени и сл. Ги распределувам
учениците по групи. На секоја група и давам компјутер со интернет и слушалки или звучници
за внимателно следење на анимираниот цртан филм „Попај“. Барам од нив секој внимателно
да го следи, да следи како се одвиваат настаните и да следи повеќе цртани - два до три.
Додека учениците гледаат цртан филм, јас поминувам во секоја група и го насочувам нивното
внимание кон одредени елементи. Потоа ја организирам играта „Авторско столче“. Сите
ученици се наредени во „Круг“. Секој ученик кој сака да зборува за цртанот кој го следел ќе
седне на авторското столче и со помош на микрофон ќе зборува за него и неговата содржина.
Додека еден зборува тројца ученици ќе бидат жири комисија кои во раката ќе држат стапчиња
со оцени од 1 до 5 и за секое раскажување ќе креваат оцена. Прогласуваме победник или
раскажувач на денот.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците за јазична писменост беше одлично прифатена од
учениците. Сите подеднакво со голем поттикнувачки и мотивирачки дух пристапија кон
реализација на сите активности. Учениците со големо внимание ги гледаа цртаните филмови и
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реализација на сите активности. Учениците со големо внимание ги гледаа цртаните филмови и
со голем мотивирачки дух посакаа да бидат во улога на автори и да седнат на авторското
столче. Постигнувањето на целта за време на часот како и напредокот на учениците се бележи
во чек листи за следење на напредокот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност не се соочив со предизвик кој би го посочила, и следен
пат би организирала повеќе вакви часови.
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Përshkrim I librave - Teuta Ramadani
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Teuta Ramadani

Vendi i banimit/punës

Tetovë

Emri dhe komuna e shkollës

Dervish Cara-Bogovine

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Arsimtar i klasave të ulëta

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

Planifikimin për realizim të aktivitetit e planifikova në përkushtim të një kohe më të gjatë për përpilim
të fletës evidentuese nga ana ime ,e cila më nevojitej për përcjellje më adekuate, konkrete dhe reale
të nxënësve për përcaktim të arritjeve të tyre gjatë angazhamit me aktivitete të ndryshme.
Fletapune, slajde me fotografi të përgatitura nga ilustrimet Biblioteka Jonë, fletë evidentuese, lapsa,
njgjyra, shkumsa, shkumsa me ngjyrë.
Nxënës të klasës III-1, Arsimtarja, Prindër të kësaj klase që kontribuan në ndihmën e sjelljes së
materialeve për punë për nxënësit

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Nxënësit me shumë interes pranuan të bashkëpunojnë në mes vedi për përshkrim të përmbajtjes së
librit të ilustruar..
Nga ana e tyre nuk mungoi dëshira,aktiviteti,koncentrimi për punë dhe kreativiteti për dhënie të
mendimeve dhënie të përgjigjeve të sakta me gojë dhe me shkrim si dhe përpilim I një ilustrimi që u
ka lënë përshtypje nga libri I lexuar.
Nga aktiviteti I përfunduar motivimi dhe buzëqeshjet e fëmijëve vënë në pah kënaqësinë për punën e
tyre të kryer të suksesshme .
Gjatë marjes se evidences nga fleta evidentuese për përcjellje të gjithanshme të nxënësve duke
përfshirë aty edhe nxënësit qe paraqesin ca herë ngecje në mësim konstatoj se përparimi I klasës
sonë në nxënie ka pozitivitet me kyçjen e Projektit :” Leximi ju bën Udhëheqës”

Ju faleminderohemi që ju kemi në shkollën tone!
Me respekt:
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Me respekt:
Arsimtarja.
Prof.Teuta Ramadani

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen

Do të kisha shtuar në vijim edhe prezencën e prindërve në orën m ësimore për vëzhgim të punës së
fëmijëve të tyre
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Прераскажување приказни - Жаклина Атанасовска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Жаклина Атанасовска

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ ,,Дане Крапчев” – Гази
Баба

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Наставни средства: големи илустрации со слики, мали илустрации за секое дете, наставен
лист со означен простор за подредување и лепење на илустрациите, лепак за хартија.
1 и 2 час Македонски јазик
Воведни активности
- Ги запознавам учениците со активностите за часот, односно подредување на измешана
приказна по слики (техника измешани секвенци) На таблата стојат 6 илустрации од
приказна – басна со измешан редослед. По запознавање на учениците со правилата
(излегува еден по еден ученик и поместува само една слика по свое размислување – притоа
е забрането зборување и коментирање од истиот но и од останатите ученици). Откако ќе се
наредат точно илустрациите оваа активност се прекинува (учениците ги пофалувам и се
наградуваат со заеднички аплауз за добро завршената работа).
Ја истакнувам целта на часот – прераскажување на приказната.
Учечко-поучувачка активност
- Приказната ја прераскажуваат неколку ученици со продолжување (оние што сакаат).
Истата се раскажува 2 пати.
- Во следната активност учениците предлагаат убави реченици кои ќе ги запишам под секоја
илустрација како и наслов за истата. По завршување на запишаните реченици ја читам
приказната.
- Следува разговор за откривање на елементите на приказната – басна (простор и време –
се забележуваат од илустрациите, ликови и нивни особини) како и пораката на истата (Со ум
можеш да го надитриш и поголемиот - посилниот од себе). (следам неколку ученици кои
одговараат на поставените прашања)
Евалвациони активности
- Секој ученик добива плик со илустрациите од приказната и задача да ги подреди и залепи
со правилен редослед. (Големите илустрации од таблата не се поставени пред нив) По
завршување на активноста повторно ги поставувам пред учениците подредените големи
илустрации за да можат самите да проверат дали точно ги наредиле. По самостојната
проверка барам од учениците со кревање на палецот да одговорат на прашањето ,,Кој ги
наредил сите илустрации точно?“ Кој делумно ги наредил? Кој не ставил ниту една
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наредил сите илустрации точно?“ Кој делумно ги наредил? Кој не ставил ниту една
илустрација на свое место?
- Неколку ученици ја прераскажуваат басната уште еднаш со продолжување, а потоа уште
еднаш се потсетуваме на пораката.

Влијание на активноста кај децата

Учениците беа активни во текот на часот. Сите ученици ги почитуваа поставените правила за
изведување на активностите. Измешаните слики ги подредија за очекувано време. Според
предвиденото во подготовката за часот неколку ученици, по читањето на целосната басна ја
прераскажаа истата и успешно ги открија елементите на приказната, а со помош на прашања
и пораката. Самостојната работа – подредување на слики од приказната во правилен
редослед 13 ученици ја сработија самостојно и точно, 4 ученици погрешно подредиле 2
илустрации а 1 ученик воопшто не ги подредил точно илустрациите.
Од реализираните активности на часот, односно од усните одговори и подредените
илустрации можам да заклучам дека поставените цели се постигнати.
Работниот ден се одвиваше со предвидената динамика.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Имам позитивно искуство од реализирани часови на овој начин, па не би менувала ништо
во иднина
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Мотивирање за читање лектири - Зорица Милкова
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Зорица Милкова

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ „Тошо Велков –
Пепето“ Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Како член на Заедницата за учење во ООУ „Тошо Велков – Пепето“, имам подготвено
акционен план по македонски јазик со наслов „ Мотивирање за читање на лектирните
творби“.
Целта на овој акционен план е: Зголемување на речникот на учениците, навика за
читање на лектирни творби, поголема активност на часовите предвидени за обработка на
лектира, подигање на свеста на родителите за важноста на редовното читање на лектирни
творби и нивно активно вклучување во постигањето на целта.
Активностите започнаа во месец јануар а завршија во мај. Со бројни техники и
активности како од јазична писменост, така и од други обуки следени низ годините целта
беше постигната.
Во акциониот план имав планирано доделување на награди за најубава тетратка по
лектира, но на крај решив тоа да биде изведено пред родителите на еден „Отворен час по
македонски јазик“ каде тие ќе имаат прилика да се запознаат со сите користени техники во
текот на оваа учебна година, како и со изработките на учениците.
Оваа активност ја планирав една недела.
За успешно изведување на истата ми беа потребни следниве ресурси: хартија во боја,
подароци за три ученика (книга, тетратка, пенкало и стикери), изработките на учениците
(хамери, работни листови, одделенски книги, ѓердан на приказната, ленти со реченици...),
изработен камин од картон и стиропол (за изведба на драмски текст од лектира), покривки,
сукњи од пафит хартија, дипломи и благодарници (моја изработка).
Во реализацијата на активноста беа вклучени сите ученици (19), две колешки од моето
училиште – Наташа Тодорова и Спасија Петрова кои беа жири комисија, и сите родители кои
беа во улога на гости.
Активноста траеше два блок часа.
Пред почетокот на часот беа распоредени клупите на кои беа изложени изработките од
учениците, беа подготвени две сцени за драматизација на текстови од обработени лектири,
беше поставена маса за жири комисијата, маса со освежителни пијалоци за родителите и
столчиња на кои седеа гостите. Како гости беа поканети и ученици од трето одделение со цел
да се запознаат со нови техники кои ќе ги користат наредната година.
Часот започна со краток говор од моја страна – запознавање со целта на часот,
презентација на акциониот план од заедницата за учење, и претставување на учениците кои
беа во улога на презентери, актери, рецитатори и музичари.
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беа во улога на презентери, актери, рецитатори и музичари.
По краткиот вовед, часот продолжи по осмислено сценарио – учениците ги
претставуваа техниките преку кои ги обработувавме лектирните творби, а помеѓу секоја
презентација имаше, драматизација, рецитирање и на крај музичка точка.
Откако се претставија сите ученици, родителите беа повикани да проследат изложба
„Прошетка до галеријата“ каде имаа прилика да ги разгледаат ученичките изработки и да
добјат објаснување од страна на учениците за секоја од нив. Додека траеше изложбата –
комисијата составена од одделенски наставници, на претходно подготвена чек листа со
критериуми за најубава тетратка по лектира, ги забележаа своите мислења и следуваше
прогласување на трите најубави тетратки.
Избраните ученици добија диплома и скромен подарок, а благодарница за учество во
активноста добија и наставничките од жири комисијата.

Влијание на активноста кај децата

Учениците уште на почетокот на второто полугодие беа запознати со целта на проектната
активност. Во текот на цело полугодие кај нив се створи натпеварувачки дух за читање на
лектира и правилно пишување на истата.
Кога им предложива да направиме отворен час по македонски јазик, со голем интерес
се вклучија во осмислувањето на истиот. Самите изразија желба за драматизација и
рецитирање на извадоци од лектирите.
Напредокот кај нив го следев во текот на цело полугодие преку чек листи, чек листи за
самооценување, чек листи за групно самооценување и дневник за водење на евиденција за
дневно читање.
Пред акциониот план, учениците беа по пасивни и нередовни во читање и пишување на
лектира, а откако им го презентирав и им соопштив дека на крајот од годината ќе има
„свечен“ избор на најубава тетратка по лектира, активно се вклучија во часовите за обработка
на лектира.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик при органзацијата на отворениот час ми беше сценариото и организирањето на
улогите бидејќи сакав да ги вклучам сите ученици без разлика каква оцена имаат. Поканети
беа сите родители, а на секој родител му е мило да го види своето дете во одредена улога.
Во иднина поинаку би го организирала начинот на наградување на учениците. Наместо три
најдобри би ги наградила сите, некои за убав ракопис, други за опширно раскажување, трети
за педантност итн...
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Игра со девојчето Зборка - Тајна Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје, одделенски
наставник – прво одделение

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 наставен час.
Потребни материјали и ресурси: компјутер, ЛЦД проектор, мимио итерактивен уред,
фотоапарат, мимио интерактивна презентација, табла
Вклучени во активноста: ученици, колеги, стручна служба
Опис на активноста: Учениците се наредени во круг – техника „Круг“. Во средина на кругот има
една „волшебна торбичка“ со неколку играчки во неа. Барам секој од учениците да влече
предмет и да го каже неговото име, а јас ги запишувам зборовите на табла. Потоа им
посочувам секој да си го најде својот збор доколку памети каде е запишан и сето тоа да се
дојде до заклучок за поимот „збор“. Преку мимио презентација им поставувам вежба на
учениците за редење на зборовите на „Госпоѓицата Зборка“. Барам секој да излезе на табла и
да ги влече зборовите на неа за Зборка (девојчето на сликата) да биде облечена цела во
зборови. На крај од часот играме игра „Биди брз“ во која наставничката кажува реченица, а
учениците се натпреваруваат кој побрзо ќе каже колку зборови има во неа. Играта
продолжува со кажување реченици и од дел од учениците.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците за јазична писменост беше одлично прифатена од
учениците. Сите подеднакво со голем поттикнувачки и мотивирачки дух пристапија кон
реализација на сите активности. Значителен напредок се гледаше кај учениците кои лесно
совладаа воочуваање на зборовите и составување зборови по даден предмет.
Постигнувањето на целта за време на часот како и напредокот на учениците се бележи во чек
листи за следење на напредокот.
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листи за следење на напредокот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност не се соочив со предизвик кој би го посочила, и следен
пат би организирала повеќе вакви часови.
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Интерактивно пишување - Весна Арсиќ Црвенкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Весна Арсиќ

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ. Блаже Конески -Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Ресурси: хамер,стикери во боја, прибор за пишување и цртање, фломастери, листови во боја.
Време за планирање: еден работен ден.
Вклучени: наставник и ученици од второ одделение.
Времетраење: 1 наставен час
Опис: ИНТЕРАКТИВНО ПИШУВАЊЕ-ОПИС НА ПРОЛЕТТА
Часот започнува со стратегијата „Бура на идеи“, запишување на поими од страна на
учениците на стикери во боја во врска со пролетта. Стикерите се поставуваат на таблата.
Следи дискусија, поставување на прашања од типот: Каква е пролетта, кои се нејзините бои,
зошто ја сакаме,од каде доѓаат птиците, што се случува со тревата, дрвјата, каква облека
носиме ......Им дава насока да нацртаат нешто по што ја препознаваат пролетта на листови
во боја. Истакнува хамер на табла на кој се лепат ученичките цртежи. Ги известува дека ќе
творат (пишуваат реченици за пролетта) така што ќе се анализира секој од цртежите и ќе се
запишува по една реченица за секој од цртежите. Учениците со помош на наставникот
составуваат реченица за секој цртеж кој се запишуваат на таблата. Секоја реченица се чита
на глас, се повторува хорово неколку пати, заедно се бројат зборовите во реченицата
покажувајќи ги додека се читаат на глас. Наставникот ги поттикнува учениците од напишаните
реченици да состават карток текст во кој ќе ја опишат пролетта. Се дава можност на секој
ученик да го прочита напишаното.Потоа се анализираат напишаните состави и се
прогласуваат 5 најдобро напишани состави.

Влијание на активноста кај децата

Оваа активност ги поттикнува учениците да ја искажат својата творечка способност на лесен и
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Оваа активност ги поттикнува учениците да ја искажат својата творечка способност на лесен и
за нив достапен начин. Оваа техника на работа ги исполнува и мотивира. Визуелниот пристап
(цртеж) им дава можност полесно да се изразат.
Пред активноста учениците имаат напишано само по еден збор кој асоцира на пролетта а по
завршувањето на активноста секој ученик има создадено текст. Според должината на текстот
и речениците кои се искористени од страна на ученикот се мери сотојбата (способноста за
творење) на ученикот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик за наставникот беше учениците да се поттикнат да создадат реченици користејќи
ги истакнатите зборови, а предизвик за учениците беше од речениците што ги создадоа да
состават текст. За да биде активноста поинтересна, освен цртежи би можела да вклучам
играчки, предмети, храна што ги асоцира на истакнатиот поим.
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„Волшебен прстен“ - Весна Арсиќ Црвенкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Весна Арсиќ

Место на живеење/работа

Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ. Блаже Конески -Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За опис на ликови, настани од бајката, песна, компјутер, звучници, „ волшебен прстен“;
Време за планирање: еден работен ден.
Вклучени: наставник и ученици од второ одделение.
Времетраење: 1 наставен час
Техники: Мрежа на темата, Редење зборови, Составување реченици со описен јазик(Ѕвезда
на приказната-За домашна работа) Опис: Лектира: “Снежана и седумте џуџиња“ (Втор час)
Часот започнува со пуштање на песната „ Огледалце“ со цел да создаде весела атмосфера во
училницата.( Прва активност)Ги поттикнувам на творечка размисла, ја лепам Мрежата на
табла и на средина истакнувам илустрација од Снежана и седумте џуџиња.Поставувам
прашања: Што претставува лектирата Снежана и седумте џуџиња,бајка или басна?Зошто?
Што е волшебно во бајката?Зошто огледалото е волшебно?Потоа ја разгрануваме мрежата
обележувајќи и откривајќи ги ликовите во бајката, нивната поделба на добри и
лоши(позитивни и негативни)
Потоа истакнувам хамер на кој има три илустраци.Ги повикувам да ги именуваат
истите.Поставувам прашања:Кој е главен лик?Зошто?
Ги поттикнувам да ги опишат ликовите и да објаснат некоја нивна карактеристика. (Техника редење на зборови)(Трета активност)
Ги повикувам учениците во круг.ја истакнувам волшебната торбичка во која што се наоѓаат
илустрации од бајката. Задача на учениците е да извлечат илустрација и да состават
реченица за истата. Потоа сите заедно одлучуваме кој имал најдобри описи, кој најправилно
ги конструирал речениците......Се избира1, 2, 3 место со гласање, а секој од наградените
добива медал.(Четврта активност)
Истакнувам „волшебен прстен“. Објаснувам дека со вртење на волшебниот прстен може да
патуваме каде што ќе посакаме.
Започнувам со играта: Им велам да ги затворат очите и сите заедно да тргнеме на патување
во царство на Снежана и нејзиниот принц. Започнувам јас, со цел да ги мотивирам: Гледам
прекрсен дворец. Што мислите кој е во него? И учениците се надоврзуваат, фантазираат што
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прекрсен дворец. Што мислите кој е во него? И учениците се надоврзуваат, фантазираат што
гледаат.На крајот плеснувам со рацете, им велам да ги отворат очите и ги поттикнувам на
дискусија:Сега ,каде се наоѓаме? Како се чувствувавте?Што беше волшебно во оваа
активност.?Зошто?.......(Петта активност)

Влијание на активноста кај децата

Реализиравме многу интересен час, кој лично мене ми беше предизвик, затоа што користев
техники кои се наменети за јакнење на знаењето кај учениците за концептите на читањето и
пишувањето. Бидејќи станува збор за второоделенци се обидов и мислам дека успеав да го
иницирам критичкото и логичкото мислење кај учениците, со след на организирани мисли
кои произлегуваа од учениците.
Учениците со голем интерес пристапија кон извршување на зададните задачи, во смисла на
составување реченици со кои опишуваа ликови и настани од лектирата. Исто така ,овие
техники, ни овозможија многу прецизно и насочено да се фокусираме кон правилно
составените и изговорените реченици кои беа смислувани и изречени од страна на
учениците кои следејќи ги моите упатства успеаа да искажат точни и убави описни реченици
според истакнати слики.
Мрежа на темата,Редење зборови,Составување реченици со описен јазик како техники ја
постигнаа својата цел и со задоволство ќе ги користам и натаму, оспособувајќи ги,
пренаменувајќи ги на потребите според наставната програма по која работам.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик за наставникот беше учениците да се поттикнат да создадат описни реченици
користејќи ги истакнатите слики , а предизвик за учениците е натпреварувачкиот дух при
конструирање на убави, описни реченици.
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Учење придавки со кукли - Мирјана Карамешиноска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Мирјана Карамешиноска

Место на живеење/работа

Охрид

Име и општина на училиштето

ОУ,, Братство Единство ,,
Охрид

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

1. Време потребно за планирање - 5 часа
2 . Материјали и ресурси кои беа потребни
Хартија, ножици, лепак, волница, боички, фломастери, картон, пластични кутии ,
картонски чинии, фотоапарат , креди во боја , самплепливи ливчиња ,учебник -читанка,
хартија во боја, кукли изработени на часот по ликовно , вртелешка изработена на час по
ликовно и естетски уредена од наставник по техничко и техничка служба, наставни
ливчиња, ЦД плеер
3.Кој беше вклучен во реализација на активноста
Учениците , одделенскиот наставник , психолог , дефектолог , родители, хаусмајстор ,
колешка од одделенска , наставник по техничко образование , ученици од соседната
училница
4 . Времетраење - 3 часа (македонски и ликовно)
5. Опис на активноста
Наставна техника: Бура на идеи , цвет техника , стоп техника, минутна техника, Ние сме
куклите собирачки на придавки
Воведен дел : Часот го започнувам со техниката Бура на идеи со прашања со користење
на ТЕХНИКА ВРТЕЛЕШКА: Како се создаваат потоците. Од каде извира водата? Како се вика
местото од каде извира водата? Што прави изворот кога ќе потече? Како изгледа потокот?
Што е поточе ? Која е разликата меѓу поток и поточе ? Што се слуша кога тече потокот ?
Каква е музиката на потокот? А, каква е музиката на поточето ? Кога е погласна музиката на
потокот ? Зошто? Одговорите се запишуваат во Н.Л БУРА НА ИДЕИ –активности во парови ,
а една група ги запишуваат на таблата . Naставникот бара од учениците да го прочитаат
текстот. Ги прашува учениците кои зборови ги збогатуваат речениците и текстовите? Ги
замолува да ја прочитаат првата реченица и да ги пронајдат придавките во нea. Ги
подвлекуваат со моливче.
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Активности на учениците:
· Го читаат во целост текстот;
· Определуваат придавки во секоја реченица и ги подвлекуваат со моливче;
· Ги прифаќаат активностите, се подготвуваат и изработуваат дадените активности, пишуваат,
прашуваат, одговараат, се помагаат, соработуваат меѓусебно, цртаат, сечат, лепат,
презентираат изработки, го вреднуваат својот труд и трудот на другите;
· Ги извршуваат задолженијата во парот и групата;
· Ги именуваат куклите собирачки на придавки

Влијание на активноста кај децата

Учениците со задоволство ја прифатија активноста , со голем интерес и внимание ги
извршуваа заедничките активности , препознава и пронаоѓа придавки во дадениот текст,
правилно ги извршуваа дадените активности ,се помагаа , почитуваа мислење од друг
ученик , умееја да презентираат , споредуваа и ги вреднуваа своите трудови и трудовите
на другите парови и групи
Проверка на работата со усно читање на напишаните придавки , пополнетите наставни
ливчиња ,залепените самолепливи ливчиња со придавки и пополнетите чинии со ленти со
придавки како и веселите кукли претходно изработени од учениците на часот по ликовно
претходниот час.
Снимените-фотографирани активности од почетокот до крајот како и ученички
изработки .Преку писмена повратна информација ја согледувам способноста за пронаоѓање
придавки од текстот, a со наблудување вештината при работа со со материјали.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Со помош на ефтино изработени ученички изработки - ресурси од едноставни материјали
на часот по ликовно преку игровни активности и работа во групи полесно ги разберат
придавките , како и да се развиваат вештини за работа со материјали , поголема меѓусебна
соработка , помош и почитување , како и развивање на натпреварувачки дух .
Планираните активности целосно беа реализирани , целите на часот беа постигнати ,
учениците задоволни со желба за реализирање на повеќе вакви активности во иднина .
Во иднина на час би вклучила и родители со цел да ги применат игровните активности во
учењето со своите деца и во домот , како и би побарала предлози за игровни активности и
од родителите чии професии одговараат во реализацијата на наставните содржини.

Јазична писменост Page 61

Учење глаголи - Мирјана Карамешиноска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Мирјана Карамешиноска

Место на живеење/работа

Охрид

Име и општина на училиштето

ОУ,, Братство Единство ,,
Охрид

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

1. Време потребно за планирање - 4 часа
2 . Материјали и ресурси кои беа потребни
Хартија , ножици , лепак , боички , фломастери , картон , картонски чинии ,
фотоапарат , креди во боја ,хартија во боја , наставни ливчиња ,
3.Кој беше вклучен во реализација на активноста
Учениците , одделенскиот наставник
4 . Времетраење
- 2 часа ( македонски )
5. Опис на активноста
АКТИВНА НАСТАВА –ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ
ВО АКТИВНОСТА СЕ ВКЛУЧЕНИ УЧЕНИЦИТЕ ПОЧНУВАЈЌИ ОД ВОВЕДНИОТ ДО
ЗАВРШНИОТ ДЕЛ КАКО И ВО НАБАВКАТА НА ПОТРЕБНИТЕ РЕСУРСИ
Глаголи– сервирање на глаголите во картонски чинии Воведен дел : Часот го започнувам со : Цртање облаче на табла и запишување „Сакам да
готвам , да мијам , да чистам , да месам , да шијам , а потоа се вклучуваат учениците еден
по еден преку ТЕХНИКА ,, БУРА НА ИДЕИ , што сакаат најмногу да прават. На крај
донесуваат заклучок дека сите овие зборови означуваат некаква работа – и се викаат
ГЛАГОЛИ
Активности на наставникот:
· Го појаснува значењето на терминот, ги поттикнува учениците на размислување со
насочени прашања, активности во групи - која група прва ќе ја пополни вртелешката со
глаголи
· Откривање на глаголите преку игровни активности ,, Јас сум кутија полна со глаголи ,,
Вие треба да не сервирате во три чинии
· Пронајдените глаголи учениците треба да ги стават во три чинии
ПРВА Ч - глаголи кои означуваат РАБОТА
ВТОРА Ч. - глаголи кои означуваат ДЕЈСТВО
ТРЕТА Ч. - глаголи кои означуваат СОСТОЈБА
На крај одвоените глаголи од секоја чинија ги лепат на листови во боја
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На крај одвоените глаголи од секоја чинија ги лепат на листови во боја
Активности на учениците:
· Учениците активно учествуваат преку Бура на идеи , пополнуваат вртелешка со глаголи ,
сервираат чинии , го истакнуваат натрапникот и кажуваат што се глаголи;
· Размислуваат за глаголите (што треба да сервираат во чиниите според видот;
· Самостојна работа - пронаоѓаат глаголи во дадени реченици.

Влијание на активноста кај децата

Учениците со задоволство ја прифатија активноста , со голем интерес и внимание ги
извршуваа активностите во ГРУПИ , ги сервираа глаголите во чинии , го открија и отфрлија
натрапникот , правилно ги извршуваа дадените активности ,се помагаа , почитуваа
мислење од друг ученик , умееја да презентираат , споредуваа и ги вреднуваа своите
трудови и трудовите на другите парови
-

Состојба „пред и по активноста“.
Проверка на работата со усно кажување на зборови кои означуваат работа, дејство или
состојба, правилно сервираните чинии со глаголи.
Преку усна повратна информација ја согледувам способноста за разликување на
глаголите , a со наблудување умешноста при работа во група . .

Предизвици и научени лекции за во иднина

Преку игровни активности , работа во групи и примена на активната настава - интерактивно
учење, учениците самостојно да дојдат до сознанија за поимот за глаголите, со повремена
помош на наставникот кој се јавува како креатор на активностите, како и да ја развиваа
способност за самоучење , учење во група, да се развие поголема меѓусебна соработка ,
помош и почитување , како и развивање на натпреварувачки дух
Планираните активности целосно беа реализирани , целите на часот беа постигнати ,
учениците задоволни со желба за реализирање на повеќе вакви активности во иднина .
Во иднина на час би вклучила и ученици од друга паралелка со нивната наставничка со цел
и тие да ги применат игровните активности , активните методи за самоучење , да ги пренесат
на родителите и другите наставници.
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Родител и ученик прават сликовница Лилјана Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам активностите ми требаа неколку дена (активностите беа различни за секој
ученик), а за изработка на материјалите ми беше потребно еден ден. Ми беа потребни хартија за
наставни ливчиња, печатач, сликовници од збирката сликовници „Нашата прва библиотека“. Во
реализацијата на активноста која траеше неколку дена за време на зимскиот распуст беа вклучени
родителите на учениците од трето одделение.
За да го зголемам интересот за читање книги ги ангажирав учениците заедно со нивните
родители за време на зимскиот распуст заеднички да прочитаат сликовници од збирката
сликовници „Нашата прва библиотека“.Секој пар родител – дете доби наставен лист со
задолжение и една сликовница за читање.
Овој пат ја издвоив активноста во која ученикот заедно со својата мајка во својот дом по
заеднички прочитаната сликовница „Бурсунсул и Паскулина“ по мое задолжение изработија
сликовница со текст и илустрации за двете кучиња Бурсунсул и Паскулина.

Влијание на активноста кај децата

Учениците беа задоволни што ќе читаат со своите родители, а исто така и родителите кои
задолженијата ги добија на една родителска средба на која им објаснив за големото значење на
заедничко читање на книги со децата. Учениците по сработената активност беа исполнети и
среќни поради заедничките моменти додека читале заедно со своите родители во својот дом. Со
воодушевување раскажуваа за читањето и пополнувањето на наставните ливчиња со
задолженија поврзани со прочитаните сликовници. За реализираната активност разговарав и со
родителите на следна родителска средба кои го споделија искуството од заедничкото читање и се
изјаснија дека во иднина почесто ќе читаат заедно. Мајката на Бојан, која заедно со него ја
изработи книгата „Бурсунсул и Паскулина“ раскажуваше дека нејзиното дете било пресреќно
додека читале заедно и со нетрпение чекало да се заврши книгата која ја и изработувале неколку
дена. Радоста била најголема кога ја донесол книгата на училиште и кога наставничката ја
пофалила нивната работа.
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пофалила нивната работа.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик ми беше планирањето на ваквата активност која за прв пат им ја реализирав заедно
со учениците и нивните родители. Доколку би ја правела друг пат активноста, би им дала на
учениците и родителите по две сликовници или книги за кои што ќе имаат посебни задолженија
после читањето, се со цел да поминат повеќе време во заедничко читање и заедничко
пополнување на на наставен лист.
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Приказна од тегла - Мирјана Карамешиноска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Мирјана Карамешиноска

Место на живеење/работа

Охрид

Име и општина на училиштето

ОУ,, Братство Единство ,,
Охрид

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За планирање на активноста потребни ми беа 4 часа.
Потребни материјали и ресурси: хартија, ножици, лепак, боички, фломастери, картон,
пластични кутии, фотоапарат, креди во боја, хартија во боја, наставни ливчиња,
Времетраење на активноста беше 3 часа (македонски и ликовно)
Опис на активноста
АКТИВНА НАСТАВА –ИНТЕРАКТИВНО УЧЕЊЕ
ВО АКТИВНОСТА СЕ ВКЛУЧЕНИ УЧЕНИЦИТЕ ПОЧНУВАЈЌИ ОД ВОВЕДНИОТ ДО
ЗАВРШНИОТ ДЕЛ КАКО И ВО НАБАВКАТА НА ПОТРЕБНИТЕ РЕСУРСИ
ИНТЕГРИРАНИ АКТИВНОСТИ
Н.е. ,, Расплаканото поточе ,, ПРИКАЗНА ОД ТЕГЛА – УЧЕЊЕ ПРЕКУ ИГРА
Н.е. ЛИКОВНО - Расплаканото поточе – стрип
Воведен дел : Часот го започнувам со актуелизирање на знаењата од минатиот час со
читање на текстот и поставување прашања од страна на избран ученик по пат на јавно
гласање кој ќе ја започне активноста и кој ќе ги вклучува и другите ученици , со цел да се
открие хронолошкиот ред на настаните од текстот ,, Расплаканото поточе ,,
U~e~ko-pou~uva~ka aktivnost:
Aktivnosti na nastavnikot:
· Ja istaknuva celta na ~asot i zapi{uva na tabla;
· Одредува парови
· Им ги поставува на маса наставните материјали за работа во парови ;
· Дaва упатства за работа
· Дава задолжение (Учениците работат во парови – ги вадат лентите со реченици од
пластичните кутии, ги читаат, а потоа ги составуваат по редослед , па ги лепат на лист во
боја
· Ја следи работата кај сите парови ,им помага таму каде што е потребно, ги поттикнува ,
пофалува ,ги фотографира активностите и трудовите од учениците , ги следи и оценува
постигнатите резултати.
Активности на учениците:
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Активности на учениците:
· Еден ученик го чита во целост текстот;
· Поставуваат прашања и даваат одговори меѓусебно во врска со содржината на текстот
· Ги прифаќаат активностите , се подготвуваат и изработуваат дадените активности , работат
во парови , прашуваат , одговараат , се помагаат , соработуваат меѓусебно , цртаат , сечат ,
лепат , презентираат изработки , го вреднуваат својот труд и трудот на другите ;
· Ги извршуваат задолженијата во парот
· Паровите добиваат задача да ги состават деловите од приказната , раководејќи се од
дефинираните логички целини обработени на минатиот час
· Во парот учениците дискутираат за поврзаноста на настаните од текстот
· Ја составуваат приказната со користење на лентите со реченици ;
· Ги лепат лентите на приказната по редослед на лист во боја
· На крај ги презентираат своите трудови и ја читаат приказната

Влијание на активноста кај децата

Учениците со задоволство ја прифатија активноста , со голем интерес и внимание ги
извршуваа активностите во парови, ја составија приказната од тегла и ги залепија лентите
по редослед , правилно ги извршуваа дадените активности ,се помагаа, почитуваа мислење
од друг ученик, умееја да презентираат, споредуваа и ги вреднуваа своите трудови и
трудовите на другите парови. Преку игровни активности, работа во парови и примена на
активната настава - интерактивно учење , учениците самостојно ја реализираат наставната
содржина, со помош на наставникот кој се јавува како креатор на активностите, како и да се
развиваат вештини за самооткривање, самоучење, учење во пар, да се развие поголема
меѓусебна соработка, помош и почитување, како и развивање на натпреварувачки дух .
Преку писмена повратна информација ја согледувам способноста за составување приказна
од тегла , a со наблудување умешноста при работа со со материјали – сечење и лепење на
лентите на приказната. Проверка на работата со усно читање на приказната , правилно
залепените ленти со реченици
Планираните активности целосно беа реализирани, целите на часот беа постигнати ,
учениците задоволни со желба за реализирање на повеќе вакви активности во иднина.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Во иднина на час би вклучила и родители со цел да ги применат игровните активности во
учењето со своите деца и во домот , како и би побарала предлози за игровни активности и
од родителите чии професии одговараат во реализацијата на наставните содржини.
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Приказна „Двајца другари“ - Николетка Панева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Николетка Панева

Место на живеење/работа

Свети Николе / село Долно
Ѓуѓанце

Име и општина на училиштето

ООУ” Кирил и Методиј”
Свети Николе
ПУ с. Долно Ѓуѓанце

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За планирање и изработка на наставните листови и дигиталната приказна ми беа потребни
три часа. Во реализацијата беа вклучени ученикот од трето одд. и ученичката од четврто одд.
Активностите се реализираа за 40 мин.

Активности
Со даден поим- другарство креираат мапа и се воведуваат во целта на часот и даваат
повратна информација од изработената мапа.

Обработка на приказната преку активностите
1.Ја читаат приказната од дадениот линк http://www.myscrapnook.com/myscrapnook/gallery?
id=3781794 (приказна од читанката за 3то одделение – Двајца другари) и одговараат на
прашања од наставникот
2. Работат во наставникот лист техниката „Ѕвезда“ и даваат повратна информација
3.Работат на тематското бинго
4. Се искажуваат за задоволството од часот
5. Добиваат наставен лист со прашања за домашна работа
Видео од активноста:
Обработка на дигиталната приказна Двајцата другари

Влијание на активноста кај децата

Активноста учениците ја прифатија со задоволство им беше интересна, мотивирачка, беа
внимателни и одговорни, ја разбраа содржината,работеа во наставниот лист техника
„Ѕвезда“ и играа бинго.
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„Ѕвезда“ и играа бинго.
Постигањата ги забележав во подготвена чек листа.
Со споредба на текст од читанката и дигитална сликовница согледав дека аудио визуелните
содржини повеќе го насочува вниманието кај учениците и полесно ја разбираат содржината.
Децата на крајот беа среќни и сфатија што се е потребно за да бидат вистински другари.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Како наставник секогаш настојувам активностите да бидат интересни и мотивирачки да
вродат желба и навика кај децата да читаат и да го разбираат тоа што го читаат и да
дискутираат и донесуваат свои судови и заклучоци.
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Игра „Скриен предмет“ - Николетка Панева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Николетка Панева

Место на живеење/работа

Свети Николе / село Долно
Ѓуѓанце

Име и општина на училиштето

ООУ” Кирил и Методиј”
Свети Николе
ПУ с. Долно Ѓуѓанце

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Кога се во прашање децата времето и трудот не ги мерам и со задоволство го планирам
часот за да има ефект, а и да биде мотивирачки за учениците.

Потребни материјали и опрема за реализација на часот:
 компјутер
 интернет
 песна Ива Угриноска - Ајде да патуваме
 нацртан круг и на кружната линија кругчиња во зависност од бројот на учениците
 креда
 глобус
 сликовница
дрвени боички
 наставен лист
Активности на часот:
Во кругчето ја запишуваат првата буква од своето име.
Се движат по кружната линија по ритамот на музиката на песната” Ајде да патуваме”
Одговараат на прашањата Што се случува кога се движиме во круг? Може ли да дојдете на
местото од каде сте птргале?
За кој предмет се зборува во песната?
Имаме ли глобус во нашата училница?
Преку играта „Скриен предмет“ го пронаогаат глобусот и го опишуваат.

Слушаат додека наставникот ја чита приказната ”Марко патува околу светот”
(ако има интернет може да ја следат од следниот линк http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka)
Преку прашања ги проверувам колку ја разбрале содржината на приказната
Што донел еден ден таткото?
Знаел ли Марко што било тоа?Што мислел дека е?
Што му кажал татко му?
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Што му кажал татко му?
Каква одлука донел Марко и кои подготовки ги преземал?
Со што патувал тој и каде отишол?
Како успеал пак да се врати дома?
Со патувањето што потврдил тој?
Можело ли да настане проблем? И зошто?
Ја прераскажуваат приказната самостојно и целосно

Работат во наставниот лист ги именуваат сообраќајните средства на сликите,го издвојуваат
најбрзото, ја запишуваат почетната буква од името на сообраќајното средство и ги бојат.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност за учениците беше интересна,мотивирачка,забавна,образовна и
воспитна.
Учениците играа,се забавуваа,опишуваа, внимателно ја слушаа содржината на
приказната,одговараа на прашања, целосно и самостојно ја раскажуваа и работеа во
наставниот лист.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При планирањето се водев од поставените цели,претходно стекнатите знаења и способноста
на учениците да може да ги реализираа активностите
Следен пат би го користела линкот http://stepbystep.org.mk/mk/biblioteka зошто имам
согледано дека дигиталните приказни овозможуваат подобро разбирање на содржината и
се поинтересни за учениците од прво одделение.
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Изработка на флаер - Снежана Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
Македонски јазик-изработка на Флаер-„Штеди ја водата –таа живот значи“.
За реализација на оваа активност ми требаше подолго време во смисла на истражувачки
активности на учениците на интернет во врска со значењето на водата, создавање на
сопствени творби во врска со неа, а флаерот го искористив за поттикнување на правилното
усно изразување кај учениците, опишување на некои појави, збогатување на нивниот фонд
на зборови.
Часот го започнав со поттикнување на учениците за дискусија во врска со живата природа со
посебен акцент на водата, нејзиното значење, потреба и начините од нејзиното штедење.
Ме изненади колку многу учениците знаат за водата, каде се ја има, за нејзините својства и
нивниот интерес да истражуваат уште повеќе за неа. Особено беа интересни нивните
изработки, како што се АКРОСТИХОТ, пораките за водата, сликите за нејзините својства и др.
Најголем дел од учениците правилно усно се изразуваа со правилно формулирани
реченици, и употребуваа многу нови зборови во врска со водата. На крајот изработениот
флаер со наслов-„ШТЕДИ ЈА ВОДАТА- ТАА Е ЖИВОТ“ беше закачен во Истражувачкиот
јазичен центар.

Влијание на активноста кај децата

Кај учениците оваа активност предизвика навистина голем интерес, и со голема успешност,
концентрација и внимание ја извршија истата.Напредокот го следев со чек листа за следење
на учениците.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност може многу да помогне како нагледно средство по предметот-Природни
науки во другите одделенија, за опишување, раскажување во врска со водата
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Текст „Татковото писмо“ - Снежана Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
Македонски јазик- Интерпретација на текст „Татковото писмо“, со примена на техниката –
„Ѓердан од приказната“, „Тркало со прашања“.
Сметав дека овој текст беше соодветен токму за оваа техника и не ми требаше многу време
да ја применам истата.
За реализација на истата го користев „Тркалото со прашања“, хартија во боја, волница,
фломастери.
Во реализацијата беа вклучени учениците и јас како наставник, а траеше еден наставен час.
Часот го започнав со изразно читање на текстот, при што ја применував техниката „СТОП“,
на определената логичка целина, поставував прашања и заклучив дека учениците ме следеа
внимателно затоа што одговараа правилно, точно и со целосни реченици. Потоа следеше
работата во 3 групи, при што забележав дека сите три групи работеа подеднакво со ист
интерес и желба за што подобро и поуспешно да ја сработат новата техника- „ Ѓердан од
приказна“. Работата течеше во пријатна, работна и мотивирачка атмосфера, па дури може да
кажам и малку натпреварувачка. Сите три групи ги почитуваа и применија правилата на
новата техника, формулираа целосни и јасни реченици и го запазија содржинскиот и
хронолошкиот аспект на истите во однос на текстот. При презентирањето на техниката, на
учениците што презентираа им поставував прашања од Вртелешката, а тие одговараа со
целосни и јасни реченици.

Влијание на активноста кај децата

Кај учениците оваа активност предизвика навистина голем интерес, и со голема успешност,
концентрација и внимание ја извршија истата.Напредокот го следев со чек листа за следење
на учениците.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа е многу интересна техника која може многу често да се применува при обработката на
текстови, и која сметам дека многу им помага на учениците во процесот на прераскажување
на истиот, а исто така многу допринесува за правилно усно изразување кај учениците и
правилно формулирање на речениците. Моја забелешка е дека оваа техника треба да се
применува на пократки текстови, заради недостаток на време.
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Приказна од тегла - Снежа Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Македонски јазик- Техника- „Приказна во тегла“-Творење по дадена поговорка.
За реализација на оваа активност ми беше потребно да подготвам тегла со шари од детски
приказни, како и ленти со приказни, односно басни.
Часот помина во многу пријатна, релаксирачка и мотивирачка атмосфера, кои со нетрпение
ги очекуваа моите инструкции. Самата декоративна тегла со приказни го привлече веднаш
вниманието на учениците. Часот започна со извлекување на една лента со приказна од
теглата од страна на еден ученик, кој откако ја читаше, веднаш се јавуваа и други ученици и
се надоврзуваа со нови реченици, составувајќи на тој начин приказна.
Кај неколку ученици лентите со приказни не привлекоа некоја посебна заинтересираност, па
тие приказни траеја и беа кратки, но затоа пак, имаше многу повеќе случаи кога самата
реченица од лентата предизвика огромен интерес, воодушевување, и ги поттикнуваше и
мотивираше максимално учениците да создадат навистина интересни приказни. Притоа,
употребуваа и нови зборови, соодветни за приказната .

Влијание на активноста кај децата

Кај учениците оваа активност предизвика навистина голем интерес, и со голема успешност,
концентрација и внимание ја извршија истата. Напредокот го следев со чек листа за
следење на учениците.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа е многу интересна техника која може многу често да се применува со цел подобрување
на усното изразување во поглед на правилно раскажување, развивање на креативноста,
оригиналноста, збогатување на детскиот вокабулар. Исто така во теглата освен ленти со
почеток на приказни, може да се искористи и за творење по дадена поговорка.
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„Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал“ Снежа Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Македонски јазик- Техника -„Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал“, Кутија со
приказни.
За реализација на оваа активност ми беше потребно повеќе време во смисла на изработка
на кутијата со приказни, а како материјали користев јаже, штипки за закачување на
нацртаните ученички цртежи.

Во реализацијата беа вклучени и родители во изработка на кутијата со приказни.
Часот го започнав со објаснување на функцијата на „Кутијата со приказни“, која кај учениците
предизвика голема љубопитност. Тие беа во големо исчекување каков вид на приказна ќе
извлечат од истата. Откако секој ученик извлече по една индекс картичка, веднаш со големо
нептрпение започнаа со извршување на истата. Работата течеше во пријатна, работна и
мотивирачка атмосфера. Откако сите ученици завршија со својата работа сам си го
закачуваше со штипка нацртаниот цртеж на врвката во училницата. Потоа, секој ученик го
презентираше она што го нацртал, на тој начин што составуваше своја приказна во врска со
нацртаниот цртеж. Најголем дел од учениците креираа навистина интересни приказни,
користејќи ја притоа својата сопствена имагинација, креативност, и секако се изјаснуваа со
кратки и јасни реченици.Моја единствена забелешка е што оваа техника може да се
применува на помал број на ученици, поради времетраењето на часот. На крајот, од сите
изработки –цртежи од сите ученици изработивме книга на одделението, и истата ја
изложивме во„ Јазичниот центар“.

Влијание на активноста кај децата

Кај учениците оваа активност предизвика навистина голем интерес, и со голема успешност,
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Кај учениците оваа активност предизвика навистина голем интерес, и со голема успешност,
концентрација и внимание ја извршија истата.Напредокот го следев со чек листа за следење
на учениците.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа е многу интересна техника која може многу често да се применува со цел подобрување
на усното изразување во поглед на правилно раскажување, опишување на она што
нацртале, збогатување на детскиот вокабулар.
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Јазик во функција на меѓуетничка интеграција - Тајна
Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје,

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 наставен час.
Потребни материјали и ресурси: компјутер, ЛЦД проектор, мимио итерактивен уред,
фотоапарат, мимио интерактивна презентација, табла, фломастери
Вклучени во активноста: ученици, колеги, стручна служба
Опис на активноста: Часот се организираше интегрирано за ученици од македонска и
албанска националност. Започнавме преку техниката „Круг“ каде учениците дискутираа преку
говорна вежба за христијанскиот празник кој наскоро ни доаѓа - Велигден. Започнавме со
дискусија од страна на учениците од I – 1 одделение за обичаите кои ги има празникот, а
учениците Албанци внимателно следеа. Потоа дискусија спроведуваа учениците од албанска
националност. Часот продолжи со изработки со помош на ИКТ, во детските лаптопчиња во
Paint учениците цртаа јајца кои ги украсуваа типично за празникот. На крај правевме анализа
на компјутерскте изработки.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците за јазична писменост беше одлично прифатена од
учениците. Сметам дека оваа активност влијае во напредувањето на учениците. Соработката
на мултикултурно ниво и овие интегрирани часови влијаат врз напредувањето во усното
изразување кај учениците со голем мотивирачки дух за докажување пред останатите.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност не се соочив со предизвик кој би го посочила, и следен
пат би организирала повеќе вакви часови.
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Активност со мимио табла - Тајна Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје, одделенски
наставник – прво одделение

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 наставен час.
Потребни материјали и ресурси: компјутер, ЛЦД проектор, мимио итерактивен уред,
фотоапарат, мимио интерактивна презентација, табла, фломастери
Вклучени во активноста: ученици, колеги, стручна служба
Опис на активноста: Преку мимио презентација на учениците им демонстрирам неколку
сликички и барам за секоја од нив да ми го кажат нивното значење, имињата на предметите
од сликичките ги запишуваме во презентацијата, пробуваат да пишуваат дел од учениците.
Се враќаме на секоја од сликичките, барам усно учениците да ми кажат по една реченица.
Реченицата ја запишувам на табла, а од нив барам да ми одредат од колку зборови е
составена таа. На крај барам да донесат самостојно заклучок од што се составени зборовите,
а од што речениците.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците за јазична писменост беше одлично прифатена од
учениците. Сите подеднакво со голем поттикнувачки и мотивирачки дух пристапија кон
реализација на сите активности. Значителен напредок се гледаше кај учениците кои лесно
совладаа воочуваање на зборовите во дадени реченици и составување реченици од даден
збор. Постигнувањето на целта за време на часот како и напредокот на учениците се бележи
во чек листи за следење на напредокот.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност не се соочив со предизвик кој би го посочила, и следен
пат би организирала повеќе вакви часови.
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Дисеминација на обуки - Александра Павловска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Александра Павловска

Место на живеење/работа

Куманово

Име и општина на училиштето

ООУ „Христијан Карпош“,
Куманово

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

ООУ „Христијан Карпош“, Куманово е училиште вклучено во проект на УСАИД „Со читање до
лидерство“ спроведуван од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“. Во рамки на проектот, на нашето училиште им беа испорачани две обуки
за наставници од прво до петто одделение „Читаме, учиме и се забавуваме“ и „Математика
+“ и две работилници за наставници и родители на ученици „Креативна работилница за
изработка на сликовници“ и „Креативни техники за подучување математика“.
Сметавме дека дисеминација на наученото ќе придонесе за подобрување на резултатите од
проектот, а со самото тоа и подобрување на образовниот процес на нашите ученици.
Поради истото во соработка со родителите на учениците од IIIб одделение кои присуствуваа
на работилниците „Креативна работилница за изработка на сликовници“ и „Креативни
техники за подучување математика“ и со согласност на директорот на училиштето
изработивме анекс на годишната програма на стручниот актив за III одделение со кој
предвидовме дисеминација на методи, техники, стратегии и пристапи научени од до сега
поминатите обуки и работилници за подобрување на математичка и јазична писменост. На
средбата за изработка на анекс план за релизирање на планираната дисеминација беа
разгледани сите вежби како од работилниците, така и од обуките со наставниците и на
родителите им дадов можност да изберат активности кои сметаат дека се важни и корисни да
бидат споделени со останатите родители на ученици од III одделение.
Па така се договоривме пред родителите да бидат споделени најпрвин информации од ЕГРА
и ЕГМА тестирањето и преку три минутниот тест со родителите да разговараме дека не само
децата и возрасните имаат проблем при разбирање на прочитаното/разбирање на даденипрочитани напатствија кога сме под притисок (дали „точно или неточно ќе одговорам“ или
пак „нема да имам доволно време“).
Остатокот од времето го поделивме во две сесии и тоа:
- Сесија 1: Активности од аспект на математичка писменост;
- Сесија 2: Активности од аспект на јазична писменост.
Во рамки на Сесија 1 со родителите преку работа во група беа симулирани следниве вежби:
- Литература и математика;
- Математика на пазар;
- Со математика на годишен одмор;
Математички игри во паркот;
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- Математички игри во паркот;
- Низи – најди го изгубениот член.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. Во активностите освен
родители учествуваа и ученици од одделението.
Потоа следеше презентација на стретегиите за собирање и одземање и стратегиите за
множење и делење. Во продолжение на Сесија 1 беа дадени насоки за симулација на
следниве активности:
- Сложувалки – собирање, одземање, множење и делење;
- Помало – еднакво – поголемо;
- Сврти и запиши;
- Икс – нула;
- Математичко килимче.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. При презентација на
вежбата за Математичко килимче на родителите им предложив да изработат хамер кој ќе
биде истакнат на видно место во детската соба на учениците и таму секојдневно да ги
запишуваат сретнатите клучни зборови за собирање-одземање-множење-делење. Во
активностите освен родители учествуваа и ученици од одделението. Оваа сесија ја
затворивме со вежбата „Акцентирање на цифрата 3“.
Во рамки на Сесија 2 родителот кој присуствуваше на креативната работилница за изработка
на сликовница пред присутните ја презентираше изработената сликовница и даде насоки
родителите да изработат сликовница со своте деца на најразлични теми – темите беа
проширени преку техника Бура на идеи на табла (родителите сами даваа предлози). Исто така
при презентацијата беше акцентирана важноста од читање со децата, негување и
поттикнување на љубов кон книгата, преку заедничка работа зајакнување на врската родитедете, развивање на литературни и ликовни вештини кај детето, а со самото тоа и јакнење на
самодоверба кај детето.
Во продолжение во интерес на времето не беа симулирани туку беа испрезентирани
следниве техники[1]:
- Имате прашања? – со прашување до читање. Предлози од родители за примена на оваа
техника: можеме по прочитан дел од лектира; додека заеднички гледаме некој филм/цртан
филм; додека сме на прошетка;
- Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал. Предлози од родители за примена на оваа
техника: да бидат ангажирани додека правам ручек или нешто друго работам по дома –
најпрвин ќе цртаат, а потоа ќе ми раскажуваат за нацртаното;
- Приказна во тегла. Предлози од родители за примена на оваа техника: додека чекаме ред,
додека сме на прошетка/излет;
- Ѓердан од приказна.
- Работилницата во IIIб одделение беше затворена со драматизација на текстот „Најубавите
зборови“од страна на учениците подготвена за нивните родители. На оваа работилница
присуствуваа родители на сите ученици од IIIб одделение.

Влијание на активноста кај децата

Родителите беа презадоволни од активностите во кои зедоа активно учество и истакнаа дека
сакаат да учествуваат во активности од овој тип. Исто така предложија за увежбување на
техниките да се организираат вакви работилници пред секоја тема (на пример: планирано е
да се работи на геометрија со родителите да се организира работилница за техники и методи
за совладување на содржини од геометрија . . . итн). Исто така побараа да добијат печатен
материјал за работеното на оваа работилница.
Јазична писменост Page 86

материјал за работеното на оваа работилница.
За ефикасноста од извршената дисеминација со родители на ученици од IIIб одделение
говорат повеќе постигнати резултати:
- Задоволството на родителите и желбата за учество на повеќе вакви активности;
- Родители сами побараа и го ископираа материјалот и во неколку наврати ме контактираа да
пренесат искуство од реализирана активност во рамки на семејството;
- Истиот викенд сите ученици изработија книги со своите семејстав на тема „Сообраќајните
правила на...(името на детето)“;
- Наставниците од останатите одделенија изразија желба и интерес за организирање на иста
дисеминација и во нивните паралелки;
- Учениците раскажуваат за своите искуства од работа со своите родители...

Предизвици и научени лекции за во иднина

Поради бројните позитивни ефекти оваа практика е планирано да продолжи, а од следната
учебна година може да биде и дел од приоритети на Годишната програма за работа на
училиштето.
За да биде поуспешна реализација на оваа дисеминација, при повторно организирање на
истата активностите би ги поделила во неколку работилници. Во следниот период, техниките и
алатките за работа со учениците ќе ги увежбуваме со родителите на родителските средби и
тоа пред секоја тема, како што предложија родителите.
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Геометрија преку приказна - Душанка Јошева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Душанка Јошева

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ ,,Димката Ангелов
Габерот”- Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Им кажувам дека денес ќе учиме за 2д форми. Преку приказна ќе ве запознаам со нивните
имиња.
Четири дручарчиња: квадратот, триаголникот, кругот и правоаголникот цртале куќа.
Квадратот го нацртал ѕидот. Правоаголникот ги нацртал прозорците и вратата, а триаголникот
покривот. Заедно среќни се радувале на својот цртеж. Само кругот не знаел што друго и треба
на куќата. Почнал да плаче. Но тогаш правоаголникот се сетил. Нацртај сонце да ја грее куќата.
Кругот среќен нацртал сонце и така сите заедно му се радувале на цртежот. Додека им ја
раскажувам приказната на табла ја цртам куќата.
Ги набројуваме ликовите во приказната и притоа ја опишувам секоја форма.
Учениците ги делам на групи по 4 ученици.
1 активност-На лист во боја имам ставено сол. Секоја група со прст треба да нацрта куќа со
сите форми. Учениците сами се делат која форма ќе бидат.
Потоа ги презентираат куќите, секој ученик кажува од која форма што нацртал на куќата.
2 активност-Секоја група си извлекува по една форма. Добиваат задача на табла со иглички и
ластичиња да направат колку што е можно повеќе форми(пример: ако извлечат триаголник,
повеќе триаголници) со различна големина. Групата што ќе извлече круг со конец треба да
направат повеќе кругови.
3 активност- Техника сложувалка. Групите добиваат делови од формите. Имаат задача да ги
состават сите форми. На деловите има нацртано цртеж кој исто така се склопува со
склопувањето на формата. Секоја форма е различна приказна.
Триаголникот е Црвенкапа
Правоаголникот е Трите прасиња
Кругот е Грдото пајче
Квадратот е Снежана
На табла имам закачено лист на кој се претставени четирите групи.
Секоја нивна задача ја оценувам со плус, плус со црта или минус во зависност од тоа дали ја
решиле самостојно, побарале помош или не можат да ја решат.
4 активност-Играме игра “Волшебната торбичка”. Техника бинго.
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4 активност-Играме игра “Волшебната торбичка”. Техника бинго.
Еден ученик извлекува една форма но не ја покажува на другите ученици. Ја опишува
формата. Пример: Оваа форма има 4 страни и сите се исти. Што е тоа? Учениците погодуваат.
5 активност. Учениците се поделени во групи Секоја група излегува и треба со нозете и со
помош на јаже да направат форма.Другите ученици ја погодуваат формата.

Влијание на активноста кај децата

Учењето низ игра кај децата секогаш е позитивно прифатено, така да активностите учениците
ги извршуваа со големо задоволство. Работата во групи им беше забавна. Задачите ги
извршуваа лесно и со сопствено темпо. Вниманието на децата лесно се задржуваше. Децата
стекнаа елементарни знаења геометриските форми преку практични активности кои понатаму
ќе ги поврзуваат со реалниот живот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При планирањето на наставниот час ја земав во предвид возраста на децата и поимите кои
треба да ги научат. Приказните кај децата се омилени па затоа дел од часот го реализирав
преку приказна. На часовите по македонски јазик секогаш буквите ги пишуваме со прст во
чинија со сол, па затоа се одлучив овој метод да го применам и во математика. Играта беше
основен метод на учење и поучување. На крајот од часот забележав дека децата за време на
одморите со своето дело ги претставуваа формите. Во иднина тоа може да се вметне како
активност за совладување на наставната единица.
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Игра-Милионер на знaења (ИКТ) - Кети Сталеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Кети Сталеска

Место на живеење/работа

Општина Кисела Вода

Име и општина на училиштето

ООУ „Рајко
Жинзифов“ Драчево- Скопје

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Игра-Милионер на знaења (ИКТ)
Во зависност од познавањето на комјутерскиот програм MOPowerPoint, игровната активност
може да се подготви за приближно до 20 мин. Потребен е компјутер. Игровната активност
првично ја подготвува наставникот, прави еден урнек, а подоцна за да си ја олесни работата го
користи истиот урнек со друг тип на прашања и ќе му биде потребно време од 10 мин.

Влијание на активноста кај децата

Оваа игровна активност нуди голем интерес и мотивација за напредок кај учениците. Брзото
читање со разбирање и размислување се важни за оваа активност. Со секое ново играње, тие
се подобруваат. Истовремено може да се користи како подготовка за екстерно тестирање. Се
следи знењето и напредокот со листи за следење и аналитички листи од каде се добиваат
точни информции за сознајниот процес кај учениците.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Би ги подобрила моите сознанија од областа на информатиката и би ги усовршила квиз
апликциите. Игровната активност би ја планирала заедно со моите ученици. Ќе организирам
групна активност, групите ги составуваат квиз-прашањата, а подоцна си ги разменуваат
меѓусебно.
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Групирање парни и непарни броеви - Лилјана
Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаше 2 часа, а за изработка
на материјалите ми беа потребни 3 часа. За реализацијата ми беа потребни: карти со броеви
до 20, „волшебна торбичка“, картон во жолта боја, боички, лисја од хартија со броеви,
гранчиња од дрво, стиропор, празни листови хартија, волница, лепило, стапчиња со
смешковци за оценување, учебник, компјутери, Интернет. Во реализацијата на активноста
која траеше 40 минути (еден час) беа вклучени учениците од второ одделение.
Наставната содржина: Вежби: Групирање парни и непарни броеви.
Часот започнува со прегледување на домашната работа пофалување и укажување на
грешките.
Активност за загревање: Игра за целото одделение: Кој е мојот број?
Учениците се бројат, влечат картичка со број од волшебната торбичка и се редат во низа од 1
до 20, а потоа го кажуваат својот број внимавајќи да не го кажат погрешно.
Тчениците со парните броеви да ги подигнат двете раце горе, а непарните да клекнат долу.
Кој ќе погреши тој ќе добие жолт картон.
Активности во групи: (Поделба на дидактички материјал за работа во групата. Групите се
формираат по случаен избор со извлекување).
1 група:
- лисја со броевите до 20 поделете ги на парни и непарни
- парните обојте ги со жолта боичка, а непарните со кафеава
- закачете ги на гранчиња од дрво, на едното дрво парните, а на другото непарните броеви
2 група:
- квадратчињата со броевите до 20 поделете ги на парни и непарни
- формирајте множество (со волница) од парните и множество од непарните броеви
- залепете ги на бел лист хартија
3 група:
- Буба Мари со броевите до 20 поделете ги на парни и непарни
- Буба Марите со парни броеви залепете ги на дрвото, а оние со непарни броеви на небото
или на тревата
Активност: Работа во учебникот на стр. 47 втор дел од задачата - Керолов дијаграм и
решавање на таблата.
Активност: Примена на ИКТ – Интернет - Едукативни игри со вежби парни и непарни броеви.
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Активност: Примена на ИКТ – Интернет - Едукативни игри со вежби парни и непарни броеви.
Домашна работа: за продолжување и утврдување на стекнатите знаења на учениците.
Да нацртаат две множества, едното од парни другото од непарни броеви до 20.

Влијание на активноста кај децата

Во текот на часот учениците беа доста активно ангажирани, а секако за тоа придонесоа
дидактичката игра и работата во групи. Учениците со задоволство учествува во воведната
активност која им беше многу интересна. Во главниот дел на часот активно учествуваа во
работата во својата група меѓусебно делејќи си ги задолженијата, помагајќи си и
надополнувајќи се. Дава објаснување кои стратегии ги користеле за да дојдат до решение на
задачите дадени во задолженијата. Во завршниот дел од часот учениците со интерес ја играа
играта на даден линк.
Учениците ја разбраа наставната содржина, сите ученици знаеја да ги поделат броевите
на парни и непарни. По еден претставник од групите презентираше и објаснуваше кои
стратегии ги користеле за да дојдат до решенијата на задачите. На крајот од часот учениците
меѓусебно во рамките на групите се оценуваа со смешковци.
Напредокот кај учениците се мери преку усна повратна информација; разговор наставник –
ученик; пишани работи (чек листа).

Предизвици и научени лекции за во иднина

Не променив нешто посебно во текот на часот.Тој се одвиваше онака како што го имав
испланирано.
Ако повторно го одржам часот мислам дека добро би било ако задачата со Керолов
дијаграм би ја оставила за следниот час, бидејќи таа ни одзеде време кое учениците би го
искористиле за едукативни игри на Интернет. Мислам дека вака претходно подготвен час
преку интересни активности и игри ќе овозможи поголма сигурност за разбирање на
содржината предвидена за часот. Ваквиот пристап ги поттикнува учениците да бидат
поактивни, да размислуваат, да соработуваат, да си помагаат. Наставникот е насочен кон
развивање на нивното мислење, разбирање на содржината, работата во групите и помош на
групата која има потреба од тоа. Исто така ги следи учениците и ја бележи активноста на секој
ученик во посебен инструмент за следење.
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Мерење должини со нестандардни мерки - Лилјана
Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаше 1 час. За реализацијата
ми беа потребни: табла, креда, наставен лист, спојувалки, пластични коцки во боја. Во
реализацијата на активноста која траеше 40 минути (еден час) беа вклучени учениците од второ
одделение.
Наставната содржина: Мерење должини со нестандардни мерки.
Часот започнува со прегледување на домашната работа пофалување и укажување на грешките.
Активност за загревање и запознавање преку техника: Бура на идеи за зборот МЕРЕЊЕ
Истакнување на целат на часот: На овој час ќе мериме должини со нестандардни мерки, а тоа
се педа, чекор, стапалка, чепорог, исто така ќе мериме и со спојувалки и коцки.
Наставникот исцртува две линии (старт и крај), со растојание од три до четири метри меѓу нив.
Учениците се делат во две групи и во парови го проценуваат и го поминуваат растојанието меѓу
двете линии. Најпрво одат со големи чекори и секој брои колку чекори изодел. Потоа истото
растојание го поминуваат стапалки и повторно бројат колку стапалки поминале. Се разговара
за мерењето.
Учениците ја проценуваат и ја мерат и должината на клупата со педа и чепорог.
Заклучок: Мерењето на должината на предметите зависи од големината на мерката
(големината на чекорите, големината педата и големината на чепорогот).
Активност: Учениците добиваат задача да ги измерат своите дланки и стапала со спојувалки и
коцки кои се составуваат една во друга и резултатите ги запишуваат во табела на наставно
ливче.
Техника: Разговарај во пар сподели во група (ги споредуваат резултатите со другарчето до
себе).
Презентирање на резултатите од мерењата.
Се разговара со учениците зошто добиените резултати при мерењата се различни.
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Влијание на активноста кај децата

Во текот на часот учениците беа активно ангажирани и задоволни, а секако за тоа придонесоа
бурата на идеи, и сите нестандардни мерења, особено мерењето чекори и стапала. Учениците
научија што се тоа нестандардни мерки на еден интересен начин - преку игра. Напредокот кај
учениците се мери преку усна повратна информација; разговор наставник – ученик; пишани
работи (чек листа).

Предизвици и научени лекции за во иднина

. Ако повторно го одржам часот мислам дека добро би било учениците да ги изведам во
училишниот двор и таму да мерат одредено растојание со чекори и стапалки.
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Монети и банкноти - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп / Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребно неколку денови.
Ресурси: наставни листови со техниките „Галерија“ и „Функционална машина“, слики од
интернет од монети и банкноти и печатење во боја
Во реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од трето одделение. Активностите
течеше во текот на еден наставен час 40 минути.
Во текот на часот беа реализирани техниките „Галерија“ и „Функционална машина“
Преку игра и примена на техниките учениците научија:
• Да ги препознаваат монетите и банкнотите
• Да решаваат задачи со примена на монети и банкноти
• Да ја определуваат вредноста на монетите и банкнотите
• Да наоѓаат непознат собирок или збир
• Да наоѓаат непознат намаленик, намалите или разлика
• Да го развиваат логичкото мислење
• Да соработуваат во група

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците.
Учениците преку и примена на интересни техники покрај што научија да ги препознаат и
разликуваат монетите и банкнотите, тие научија практично да решаваат задачи, да собираат,
одземаат, откриваат непознат собирок, непозната намаленик и намалител.
Активностите се мерат со чек листи во текот на целата учебна година.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност беше со голем интерес прифатена од страна на сите ученици, часот им беше
многу интересен. Во иднина овие две техники „Галерија“ и „Функционална машина“ би ги
применувала и во други наставни единици затоа што им беа многу интересни на учениците и
одлично беа прифатени.
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Учење дводимензионални форми - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп / Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребно еден ден.
Ресурси: Хартија во боја, наставни листови, печатени 2Д фигури во боја
Во реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од второ одделение. Активностите
течеа во текот на еден наставен час 40 минути.
Во текот на часот беа реализирани техниките Бура на идеи, Редење на слики и
техниката „Дел – дел – цело“.
Преку игра и редење на фигурите учениците научија:
• Да ги препознаваат 2Д формите
• Да препознаваат цело, половина и четвртина
• Да составуваат два дела и да направат цело
• Да составуваат четири дела и да направат цело
• Да научат поимите цело, половина и четвртина

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците и нивните родители.
Учениците преку игра се запознаа со сите 2Д форми, научија да составуваат цело од две
половини, да составуваат цело од четири делови, ги научија поимите цело, половина и
четвртина.
Активностите се мерат со чек листи во текот на целата учебна година.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност беше со голем интерес прифатена од страна на сите ученици, часот им беше
многу интересен. Во иднина овој час би го применила за објаснување на дропките и
воведување на поимот дропки, за објаснување на еквивалентни дропки кои ќе ги изучуваме
во текот на наредната учебна година.
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Танграм - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп / Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребно еден ден. Од ресурси употребив математички плочки. Во
реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од прво одделение. Активностите течеа во
текот на целата учебната година.
Преку игра и редење на математичките плочки учениците научија:
• Да ги препознаваат 2Д формите
• Да го разиваат логичкото мислење
• Да составуваат танграм
• Преку составувањето на танграм да направат некој предмет од секојдневниот живот
• Да групираат 2Д форми според нивната боја, според нивната форма

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците и нивните родители.
Учениците преку игра се запознаа со сите 2Д форми, научија да ги препознаваат, го развија
логичкото мислење за составување на танграм и правење на предмет од секојдневниот живот,
научија да ги групираат 2Д формите според нивната боја и форма, научија да собираат и
одземаат и вовед во множење (колку групи по колку 2Д форми)
Активностите се мерат со чек листи во текот на целата учебна година.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност беше со голем интерес прифатена од страна на сите ученици, часовите им беа
многу интересни. Во иднина повеќе би посветила внимание на одземањето и вовед на
множењето преку групирање на 2Д формите.
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Множење преку игра - Билјана Илиоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Илиоска

Место на живеење/работа

Прилеп / Прилеп

Име и општина на училиштето

ООУ „Рампо Левката“ - Прилеп

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство
За планирање ми беше потребна подготовка од неколку дена.
Ресурси: наставни листови со техниките „Матрица“, „Дел – дел – цело“ и „Прачка“, кругови од
хартија во боја.
Во реализацијата на часот беа вклучени моите ученици од трето одделение. Активностите
течеше во текот на еден наставен час 40 минути.
Во текот на часот беа реализирани техниката „Матрица“ (за множење на броеви)
Техниката Дел – дел – цело и прачка ( за решавање на текстуални задачи
Преку игра и спроедување на техниките учениците научија:
• Да множат со помош на игра
• Да множат со помош на матрица
• Да решаваат текстуални задачи со множење со помош на интересните техники „Дел –
дел- цело“ и „Прачка“.

Влијание на активноста кај децата

Активноста беше одлично прифатена од страна на учениците и придонесе послабите ученици
кои сеуште не го имаат совладано множењето да го разберат и потоа применуваат со помош
на матрица. Матрицата можат самите да ја нацртаат или пак да ги решаваат задачите со помош
на гравчиња кои би ја замениле матрицата.
Техниката „дел – дел – цело“ и „прачка“ беа одлично прифатени од страна на учениците. Овие
две техники ги употребував во текот на второ и трето oдделение за подобро разбирање на
текстуалните задачи. Со помош на овие две техники учениците лесно ги разбираа текстуалните
задачи и доаѓаа до точното решение.
Активностите се мерат со чек листи во текот на целата учебна година.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активности им беа многу интересни на учениците. Во иднина за послабите ученици ќе
применам решавање на текстуални задачи со помош на цртеж.
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Геометрија преку приказна - Душанка Јошева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Душанка Јошева

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ ,,Димката Ангелов
Габерот”- Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Им кажувам дека денес ќе учиме за 2д форми. Преку приказна ќе ве запознаам со нивните
имиња.
Четири дручарчиња: квадратот, триаголникот, кругот и правоаголникот цртале куќа.
Квадратот го нацртал ѕидот. Правоаголникот ги нацртал прозорците и вратата, а триаголникот
покривот. Заедно среќни се радувале на својот цртеж. Само кругот не знаел што друго и треба
на куќата. Почнал да плаче. Но тогаш правоаголникот се сетил. Нацртај сонце да ја грее куќата.
Кругот среќен нацртал сонце и така сите заедно му се радувале на цртежот. Додека им ја
раскажувам приказната на табла ја цртам куќата.
Ги набројуваме ликовите во приказната и притоа ја опишувам секоја форма.
Учениците ги делам на групи по 4 ученици.
1 активност-На лист во боја имам ставено сол. Секоја група со прст треба да нацрта куќа со
сите форми. Учениците сами се делат која форма ќе бидат.
Потоа ги презентираат куќите, секој ученик кажува од која форма што нацртал на куќата.
2 активност-Секоја група си извлекува по една форма. Добиваат задача на табла со иглички и
ластичиња да направат колку што е можно повеќе форми(пример: ако извлечат триаголник,
повеќе триаголници) со различна големина. Групата што ќе извлече круг со конец треба да
направат повеќе кругови.
3 активност- Техника сложувалка. Групите добиваат делови од формите. Имаат задача да ги
состават сите форми. На деловите има нацртано цртеж кој исто така се склопува со
склопувањето на формата. Секоја форма е различна приказна.
Триаголникот е Црвенкапа
Правоаголникот е Трите прасиња
Кругот е Грдото пајче
Квадратот е Снежана
На табла имам закачено лист на кој се претставени четирите групи.
Секоја нивна задача ја оценувам со плус, плус со црта или минус во зависност од тоа дали ја
решиле самостојно, побарале помош или не можат да ја решат.
4 активност-Играме игра “Волшебната торбичка”. Техника бинго.
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4 активност-Играме игра “Волшебната торбичка”. Техника бинго.
Еден ученик извлекува една форма но не ја покажува на другите ученици. Ја опишува
формата. Пример: Оваа форма има 4 страни и сите се исти. Што е тоа? Учениците погодуваат.
5 активност. Учениците се поделени во групи Секоја група излегува и треба со нозете и со
помош на јаже да направат форма.Другите ученици ја погодуваат формата.

Влијание на активноста кај децата

Учењето низ игра кај децата секогаш е позитивно прифатено, така да активностите учениците
ги извршуваа со големо задоволство. Работата во групи им беше забавна. Задачите ги
извршуваа лесно и со сопствено темпо. Вниманието на децата лесно се задржуваше. Децата
стекнаа елементарни знаења геометриските форми преку практични активности кои понатаму
ќе ги поврзуваат со реалниот живот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При планирањето на наставниот час ја земав во предвид возраста на децата и поимите кои
треба да ги научат. Приказните кај децата се омилени па затоа дел од часот го реализирав
преку приказна. На часовите по македонски јазик секогаш буквите ги пишуваме со прст во
чинија со сол, па затоа се одлучив овој метод да го применам и во математика. Играта беше
основен метод на учење и поучување. На крајот од часот забележав дека децата за време на
одморите со своето дело ги претставуваа формите. Во иднина тоа може да се вметне како
активност за совладување на наставната единица.
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Петаголник - Лилјана Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаше 2 – 3 часа, а за
изработка на материјалите ми беа потребни 3 часа. За реализацијата ми беа потребни:
пликови со 2Д форми од картон, учебник, дрвени геометриски форми во боја, пластични
цевки во боја, листови хартија, танграми во плик, инструмент за следење на учениците. Во
реализацијата на активноста која траеше 40 минути (еден час) беа вклучени учениците од
второ одделение.
Наставната содржина: Петаголник.
Часот започнува со прегледување на домашната работа пофалување и укажување на
грешките.
Активност за загревање за да се повторат знаењата за 2Д формите.
Во пликови има ставено различни геометриски 2Д форми кои учениците откако ќе ги
извлечат, треба да ги именуваат и да објаснат колку страни имаат (какви се тие – прави, криви)
и колку темиња имаат. Во еден плик се става петаголник (ученикот кој ќе го извлече ги брои
страните и темињата)
Истакнување на целта на часот.
Ќе препознаваме, именуваме, групираме и опишуваме петаголник.
Активност: Работа во учебникот на стр. 17 трет дел (броење на страните, темињата на
геометтриските фигури. Боење на петаголниците и пишување на нивното име под нив).
Активност: Работа во групи.
1 гр. Од различни форми да ги издвојат и нацртаат петаголниците на лист хартија
2гр. Од пластични цевки и вуница да состават и залепат петаголници на лист хартија, а потоа
да го напишат нивното име под секој петаголник.
3.гр. Составува танграм во кој има фигура петаголник.
По еден претставник од групите презентираше и објаснуваше кои стратегии ги користеле за
да дојдат до решенијата на задачите. Активност: Работа во наставен лист: Пронајди го патот.
(Помогни му на г –дин. Петаголник да си го најде патот до дома. Може да ги следи само
формите исти како него).
Објануваат по што се разликува петаголникот од другите форми. Следење и бележење на
активноста и на постигањата на учениците на посебен инструмент.
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Влијание на активноста кај децата

Во текот на часот учениците беа доста активно ангажирани и исполнети, а секако за тоа
придонесоа дидактичката игра и работата во групи. Учениците соработуваа во рамките на
групите и си помагаа доколку имаше потреба од тоа. Даваа објаснување кои стратегии ги
користеле за да дојдат до решение на задачите и составувањето на танграмот. Учениците ја
разбраа наставната содржина, сите умееја да препознаат, именуваат и опишат петаголник.
Напредокот кај учениците се мери преку усна повратна информација; разговор наставник –
ученик; пишани работи (чек листа).

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик ми беше изработката на танграмите и нивното составување од страна на
учениците. Ако повторно го одржам часот мислам дека добро би било наставниот лист за
крајот на часот да биде во три различни нивоа според знаењето на учениците.
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Оски на симетрија - Лилјана Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаa 2 часа, а за изработка на
материјалите ми беа потребни 4 - 5 часа. За реализација на активноста ми беа потребни:
хартија за наставни ливчиња, печатач, весели стапчиња со имиња за на учениците, ножички,
лепило, хартија, „волшебна торбичка“, дрвени и пластични геометриски фигури,
компјутерчиња, изработени смешковци, инструмент за следење на учениците. Во
реализацијата на активноста која траеше 40 минути (еден час) беа вклучени учениците од
второ одделениеНаставната содржина: Идентификување број на линии на симетрија кај
геометриски фигури.
Aктивност за загревање преку техника: „Каменот што зборува“ за поимот геометриски фигури.
(неколку ученици по случаен избор излегуваат на таблата и застануваат во круг. Кај
наставникот има топче -„ камен кој зборува“ и тој кажува збор поврзан со геометриски
фигури. Потоа „каменот“ го предава на следниот ученик кој исто така треба да каже нешто
поврзано со геометриските форми и така до последниот во кругот).
Активност: За потсетување за симетријата учениците од волшебна торбичка извлекуваат еден
дел од геометриската фигура, животно или срце. На даден знак од наставникот стануваат и го
бараат ученикот кој го има другиот дел за да состават симетрична фигура, животно или срце.
Активност: Работа во групи според ниво на знаење. Учениците работат индивидуално во
рамките на групата, со можност за меѓусебно помагање.
1гр. Работи на наставен лист на кој треба да најдат оски на симетрија на геометриски фигура и
да нацртаат рефлексии на фигурите.
2гр. Работи на наставен лист на кој треба да нацртаат по една линија на симетрија на секоја
дадена фигура и да нацртаат фигури со две или повеќе линии на симетрија (при цртањето
може да користат дрвени фигури или линијар)
3гр. Работи со симетрично исечени делови од форми. Задачата на секој ученик е да ги
состави и залепи деловите за да добие симетрична форма.
Презентирање и објаснување на сработеното од страна на еден ученик од групите.
Учениците се оценуваат за работата во групата со смешковци.
Активност: Учениците кои први ќе завршат со зададената задача на компјутери прават
геометриски форми во образовниот софтвер ToolKid.
Следење и бележење на активноста и на постигањата на учениците на посебен инструмент.
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Влијание на активноста кај децата

Во текот на часот учениците беа доста активно ангажирани, а секако за тоа придонесоа,
техниката, играта и работата во групи и во образовниот софтвер ToolKid. Учениците активно
учествуваа во работата во својата група меѓусебно помагајќи си и надополнувајќи се. Даваа
објаснување кои стратегии ги користеле за да дојдат до решение на задачите во наставните
ливчиња.
Напредокот кај учениците се мереше преку усна повратна информација, инструмент за
следење на учениците.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Ако повторно го одржам часот мислам дека добро би било учениците во образовниот
софтвер ToolKid да работат самостојно, а не во парови. Мислам дека вака претходно
подготвен час со примена на техника за загревање, игра за поврзување на веќе наученото со
новото и работа во групи според способностите дава подобар квалитет на знаењата и
поголема соработка и надополнување меѓу учениците.
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Удвојување двоцифрени броеви - Лилјана Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам подготовката со активностите во неа ми требаше 2 часа, а за изработка
на материјалите ми беа потребни 4 - 5 часа. За реализацијата ми беа потребни: презентација,
ЛЦД –проектор, компјутер, карти со броеви, учебник, табла, креда, наставни ливчиња,
манипулативи (гравчиња, шишарки, капачиња, желади, пченка, пластични цевки), изработени
смешковци. Во реализацијата на активноста која траеше 40 минути (еден час) беа вклучени
учениците од второ одделение.
Наставната содржина: Удвојување двоцифрени броеви.
Часот започнува со прегледување на домашната работа пофалување и укажување на
грешките.
Наставникот пушта презентација преку ЛЦД проектор со цел да се повтори за удвојување на
едноцифрените броеви.
Дидактичка игра - „Математички синџир“ -Наставникот однапред подготвува карти за секој
ученик. На картичките пишува на пр. Јас имам 6, кој е двојно од мене? На една од картичките
наставникот става ѕвездичка која го открива почетникот на играта, односно од тој број ќе се
започне (сите картички треба да имаат различни броеви). Картичките се мешаат и секој
ученик извлекува по една картичка. Започнува ученикот со картичката на која има ѕвездичка.

Објаснување од страна на наставникот како се удвојуваат броеви 18 и 37 со разложување на
десетки и единици.
Се решава дел од задача 1 на стр. 48 математика втор дел, во книгите и на таблата.
Учениците ги делам во три групи – Секоја група добива работен лист со задачи со различно
тежинско ниво. (Дадени броеви треба да ги удвојат, но и удвоени броеви за да го најдат
удвоениот број). Групите при решавањето на задачите користат различни стратегии и
манипулативи за удвојување на броевите.
Презентирање на сработеното и објаснување на стратегијата која ја користеле за удвојување
на броевите.
Учениците се оценуваат во рамките на групата со помош на смешковци.
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Влијание на активноста кај децата

Во текот на часот учениците беа доста активно ангажирани, а секако за тоа придонесоа
презентацијата, дидактичката игра и работата во групи. Учениците активно учествуваа во
работата во својата група меѓусебно делејќи си ги задолженијата, помагајќи си и
надополнувајќи се. Дава објаснување кои стратегии и манипулативи ги користеле за да дојдат
до решение на задачите во наставните ливчиња.
Учениците ја разбраа наставната содржина, најголемиот дел од нив умееја да удвојуваат
броеви, а на удвоените броеви да го најдат удвоениот број. По еден претставник од групите
презентираше и објаснуваше кои стратегии ги користеле за да дојдат до решенијата на
задачите. На крајот од часот учениците меѓусебно во рамките на групите се оценуваа со
смешковци.
Напредокот кај учениците се мери преку усна повратна информација; разговор наставник –
ученик; пишани работи (чек листа).

Предизвици и научени лекции за во иднина

Ако повторно го одржам часот мислам дека добро би било на третата група да им запишам
потешки броеви за удвојување затоа што дадените брзо ги решија. Мислам дека вака
претходно подготвен час со игра за загревање и работа во групи според способностите дава
подобар квалитет на знаењата и поголема соработка и надополнување меѓу учениците.
Наставникот е насочен кон развивање на нивното мислење, разбирање на содржината,
работата во групите и помош на групата која има потреба од тоа. Исто така ги следи
учениците и ја бележи активноста на секој ученик во посебен инструмент за следење.
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Игра-Милионер на знaења (ИКТ) - Кети Сталеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Кети Сталеска

Место на живеење/работа

Општина Кисела Вода

Име и општина на училиштето

ООУ „Рајко
Жинзифов“ Драчево- Скопје

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Игра-Милионер на знaења (ИКТ)
Во зависност од познавањето на комјутерскиот програм MOPowerPoint, игровната активност
може да се подготви за приближно до 20 мин. Потребен е компјутер. Игровната активност
првично ја подготвува наставникот, прави еден урнек, а подоцна за да си ја олесни работата го
користи истиот урнек со друг тип на прашања и ќе му биде потребно време од 10 мин.

Влијание на активноста кај децата

Оваа игровна активност нуди голем интерес и мотивација за напредок кај учениците. Брзото
читање со разбирање и размислување се важни за оваа активност. Со секое ново играње, тие
се подобруваат. Истовремено може да се користи како подготовка за екстерно тестирање. Се
следи знењето и напредокот со листи за следење и аналитички листи од каде се добиваат
точни информции за сознајниот процес кај учениците.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Би ги подобрила моите сознанија од областа на информатиката и би ги усовршила квиз
апликциите. Игровната активност би ја планирала заедно со моите ученици. Ќе организирам
групна активност, групите ги составуваат квиз-прашањата, а подоцна си ги разменуваат
меѓусебно.
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Дисеминација на обуки - Александра Павловска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Александра Павловска

Место на живеење/работа

Куманово

Име и општина на училиштето

ООУ „Христијан Карпош“,
Куманово

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

ООУ „Христијан Карпош“, Куманово е училиште вклучено во проект на УСАИД „Со читање до
лидерство“ спроведуван од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“. Во рамки на проектот, на нашето училиште им беа испорачани две обуки
за наставници од прво до петто одделение „Читаме, учиме и се забавуваме“ и „Математика
+“ и две работилници за наставници и родители на ученици „Креативна работилница за
изработка на сликовници“ и „Креативни техники за подучување математика“.
Сметавме дека дисеминација на наученото ќе придонесе за подобрување на резултатите од
проектот, а со самото тоа и подобрување на образовниот процес на нашите ученици. Поради
истото во соработка со родителите на учениците од IIIб одделение кои присуствуваа на
работилниците „Креативна работилница за изработка на сликовници“ и „Креативни техники за
подучување математика“ и со согласност на директорот на училиштето изработивме анекс на
годишната програма на стручниот актив за III одделение со кој предвидовме дисеминација на
методи, техники, стратегии и пристапи научени од до сега поминатите обуки и работилници
за подобрување на математичка и јазична писменост. На средбата за изработка на анекс
план за релизирање на планираната дисеминација беа разгледани сите вежби како од
работилниците, така и од обуките со наставниците и на родителите им дадов можност да
изберат активности кои сметаат дека се важни и корисни да бидат споделени со останатите
родители на ученици од III одделение.
Па така се договоривме пред родителите да бидат споделени најпрвин информации од ЕГРА
и ЕГМА тестирањето и преку три минутниот тест со родителите да разговараме дека не само
децата и возрасните имаат проблем при разбирање на прочитаното/разбирање на даденипрочитани напатствија кога сме под притисок (дали „точно или неточно ќе одговорам“ или
пак „нема да имам доволно време“).
Остатокот од времето го поделивме во две сесии и тоа:
- Сесија 1: Активности од аспект на математичка писменост;
- Сесија 2: Активности од аспект на јазична писменост.
Во рамки на Сесија 1 со родителите преку работа во група беа симулирани следниве вежби:
- Литература и математика;
- Математика на пазар;
- Со математика на годишен одмор;
Математички игри во паркот;
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- Математички игри во паркот;
- Низи – најди го изгубениот член.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. Во активностите освен
родители учествуваа и ученици од одделението.
Потоа следеше презентација на стретегиите за собирање и одземање и стратегиите за
множење и делење. Во продолжение на Сесија 1 беа дадени насоки за симулација на
следниве активности:
- Сложувалки – собирање, одземање, множење и делење;
- Помало – еднакво – поголемо;
- Сврти и запиши;
- Икс – нула;
- Математичко килимче.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. При презентација на
вежбата за Математичко килимче на родителите им предложив да изработат хамер кој ќе
биде истакнат на видно место во детската соба на учениците и таму секојдневно да ги
запишуваат сретнатите клучни зборови за собирање-одземање-множење-делење. Во
активностите освен родители учествуваа и ученици од одделението. Оваа сесија ја
затворивме со вежбата „Акцентирање на цифрата 3“.
Во рамки на Сесија 2 родителот кој присуствуваше на креативната работилница за изработка
на сликовница пред присутните ја презентираше изработената сликовница и даде насоки
родителите да изработат сликовница со своте деца на најразлични теми – темите беа
проширени преку техника Бура на идеи на табла (родителите сами даваа предлози). Исто така
при презентацијата беше акцентирана важноста од читање со децата, негување и
поттикнување на љубов кон книгата, преку заедничка работа зајакнување на врската родитедете, развивање на литературни и ликовни вештини кај детето, а со самото тоа и јакнење на
самодоверба кај детето.
Во продолжение во интерес на времето не беа симулирани туку беа испрезентирани
следниве техники[1]:
- Имате прашања? – со прашување до читање. Предлози од родители за примена на оваа
техника: можеме по прочитан дел од лектира; додека заеднички гледаме некој филм/цртан
филм; додека сме на прошетка;
- Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал. Предлози од родители за примена на оваа
техника: да бидат ангажирани додека правам ручек или нешто друго работам по дома –
најпрвин ќе цртаат, а потоа ќе ми раскажуваат за нацртаното;
- Приказна во тегла. Предлози од родители за примена на оваа техника: додека чекаме ред,
додека сме на прошетка/излет;
- Ѓердан од приказна.
- Работилницата во IIIб одделение беше затворена со драматизација на текстот „Најубавите
зборови“од страна на учениците подготвена за нивните родители. На оваа работилница
присуствуваа родители на сите ученици од IIIб одделение.

Влијание на активноста кај децата

Родителите беа презадоволни од активностите во кои зедоа активно учество и истакнаа дека
сакаат да учествуваат во активности од овој тип. Исто така предложија за увежбување на
техниките да се организираат вакви работилници пред секоја тема (на пример: планирано е
да се работи на геометрија со родителите да се организира работилница за техники и методи
за совладување на содржини од геометрија . . . итн). Исто така побараа да добијат печатен
материјал за работеното на оваа работилница.
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материјал за работеното на оваа работилница.
За ефикасноста од извршената дисеминација со родители на ученици од IIIб одделение
говорат повеќе постигнати резултати:
- Задоволството на родителите и желбата за учество на повеќе вакви активности;
- Родители сами побараа и го ископираа материјалот и во неколку наврати ме контактираа да
пренесат искуство од реализирана активност во рамки на семејството;
- Истиот викенд сите ученици изработија книги со своите семејстав на тема „Сообраќајните
правила на...(името на детето)“;
- Наставниците од останатите одделенија изразија желба и интерес за организирање на иста
дисеминација и во нивните паралелки;
- Учениците раскажуваат за своите искуства од работа со своите родители...

Предизвици и научени лекции за во иднина

Поради бројните позитивни ефекти оваа практика е планирано да продолжи, а од следната
учебна година може да биде и дел од приоритети на Годишната програма за работа на
училиштето.
За да биде поуспешна реализација на оваа дисеминација, при повторно организирање на
истата активностите би ги поделила во неколку работилници. Во следниот период, техниките и
алатките за работа со учениците ќе ги увежбуваме со родителите на родителските средби и
тоа пред секоја тема, како што предложија родителите.
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„Математичка улица“ - Маријана Аврамоска
Маневска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Маријана Аврамоска
Маневска

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ „Мирче Ацев„ – Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Aктивноста беше реализирана на часот по математика во месец октомври. Наставна
единица – Почнува да ги учи паровите на броеви чиј збир е 6, 7, 8, 9, 10 во прво одделение.
За реализација на оваа активност ми беше потребно многу кус временски период. Долги
години работам како наставник но за прв пат ја добив оваа идеја при креирање на дневната
подготовка за час.
Потребни средства – тетратка по математика, боички или фломастери, празни ролни од
тоалетна и хартија во боја ..колаж, ножички. Лепило...

Активноста се состои во следново- На учениците им цртам една улица... На еден наставен час
таа е улица број 6 .
На едната страна на улицата изработувам две дрвца...учениците треба да кажат уште колку
дрвја се потребни да се изработат на другата страна од улицата за да бидат вкупно 6 ...затоа
што на улицата број 6 ...од секој предмет вкупно има 6. Учениците со размислување или
доцртување велат дека треба на другата страна да има 4 дрвја..и вкупно ќе има 6. Така го
учиме парот 2 и 4 кои вкупно даваат 6...
Потоа изработувам и лепам од колаж 3 цвета на едната страна од улицата...учениците
повторно сами откриваат уште колку недостасуваат цветови за да има вкупно 6...Така се учат
сите парови...Се цртаат дечиња...куќички...згради....птици...итн

Влијание на активноста кај децата

Кај децата оваа активност беше воодушевувачки интересна. Одвај чекаа да започне часот по
математика и да ја цртаме улицата со одреден број. Оваа активност понуди трајни знаења кај
децата. Тие на многу лесен начин го научија собирањето како операција...
Напредокот беше вреднуван со чек листа и усно повратна информација... Родителите беа
Математичка писменост Page 117

Напредокот беше вреднуван со чек листа и усно повратна информација... Родителите беа
воодушевени од оваа постапка на учење и тоа го искажуваа секој ден и посебно го истакнаа
на родителската средба.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа постапка сигурно ќе ја применувам понатаму, ја споделив и на моите колешки кои
досега никогаш не ја примениле оваа постапка. Ќе се потрудам да ја развијам...На ваков начин
да умеат да пресметуваат и со поголеми броеви до 20....на овој начин може да се учи и за
парни и непарни броеви...Оваа улица може да се искористи на многу начини.
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Математика со родители - Тајна Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на насатавник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 час.
Потребни материјали и ресурси: компјутер, ЛЦД проектор, мимио итерактивен уред,
фотоапарат, наставни листови, „скриени богатства од домот“ – манипулативи, шпилови карти,
училишен прибор.
Вклучени во активноста: родители, ученици, колеги, стручна служба
Опис на активноста: Часот започна со игра со учениците „Пренеси го стисокот“. Учениците се
во круг и се држат за раце. Еден ученик почнува со нежен стисок на раката на другарчето
лево од него и истиот стисок се пренесува низ сите деца. Потоа продолживме со играта
„Мотори“ каде што учениците треба да ги спојат дланките со прекрстени прсти, но со
ослободени плаци. Палците им претставуваат „мотори“ и откако моторите ќе ги вклучии
наставникот учениците ќе можат да брмчат „ррррррр...“ додека не снемаат воздух, кога
играта и завршува. Целта е да се создаде пријатно расположение меѓу присутните. Потоа
преку поставена презентација на мимио интерактивен уред, на присутните кои се
распределени по групи, им се соопштува целта на часот.
Следна активност беше работа по парови родител + дете или наставник, стручна служба +
дете. Секој пар доби вежба каде што треба да се игра со шпил карти од 1 до 6. Најпрво секој
од учениците требаше на лист да напише броеви од 1 до 12, а потоа по дадени инструкции да
се започне со играта, по што беа прогласени победници.
Следеше втора вежба, каде што секој од присутните родители требаше да поставува задача
на своето дете – проблем задача и истото треба да ја реши.
На крај беше организирана завршна игра преку песна за учениците „Штом си среќен“, со тоа
им заблагодарив за учеството и соопштив дека за награда за изминатиот час, ќе
реализираме прошетка до црквата Св. Петар и Павле, каде што ќе се дружиме и сите заедно
ќе пиеме топло чајче.
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Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците по математичката писменост беше одлично прифатена
од учениците. Сите подеднакво и со натпреварувачки и мотивирачки дух пристапија кон
реализација на сите активности. Присуството на нивните родители беше дополнителна
мотивација за учениците, воедно и „школо“ за родителите на кој начин преку игра можат
лесно да го совладаат собирање и одземањето до 12. Значителен напредок се гледа кај
учениците кои продолжуваат со игровни активности во своите домови и по реализација на
оваа активност. Постигнувањето на целта за време на часот како и напредокот на учениците
се бележи во чек листи за следење на напредокот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност како предизвик кој би го посочила е бројот на родители
кои можат да бидат вклучени во реализација на овие активности. Иако сите активности се
реализираа сепак мал број родители поради своите работни обврски немаа можност да
присуствуваат. За активност да биде што поуспешна можеби следен пат би организирала
повеќе вакви работилници со вклучени родители. Би ги инволвирала родителите во разни
математички игри со цел да ја сфатат нивната улога во учењето и подучувањето на своите
деца.
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Мерење со еден ученик - Николетка Панева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Панева Николетка

Место на живеење/работа

Свети Николе / село Долно
Ѓуѓанце

Име и општина на училиштето

ООУ” Кирил и Методиј”
Свети Николе
ПУ с. Долно Ѓуѓанце

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Секогаш кога планирам идејата доага од претходно поставените цели според наставната
содржина. Наставник сум со долгогодишно искуство,по природа логичар, а и имам на
располагање изработени дидактички средства и дигитални содржини па затоа временски не
сум многу оптеретена во планирањето.
Потребни материјали и опрема за реализација на часот:
 Компјутер,
 Електронска сложувалка http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=090419ee98a8&pieces=25
 Линееар ,метро,
 Триаголник
 Ленти од хартија
 Лист хартија формат А4
 Ножички,
 Наставен лист со упатство и
Корелов дијаграм за внесување на податоци
 наставен лист со проблемска задача
Активности на часот:
На дадениот линк http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=090419ee98a8&pieces=25 ја
составува слагалицата
Дава одговор на прашањата:
Кои истрименти ги има на сликата?
Зошто се користат тие? И каде и кој ги најчесто користи?
На лист хартија ј го црта своето стапало , го сечи,го мери , на стапалото ја запишува
должината и ја споредува со стапалото на наставничката.
Поголемо или помало и за колку см.?
Работи во работниот лист
Го чита упатството
Избира инструменти за мерење должини,проценува и мери должини на предмети од
непосредната околина користејќи најразлични инструменти и ги запишува податоците во
кореловиот дијаграм.
Дава повратна информација за пополнетиот Корелов дијаграм
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Дава повратна информација за пополнетиот Корелов дијаграм
Ја чита задачата

Цевка за вода долга 4 m е пресечена на три делови. Едниот дел е долг 15 dm, a вториот е
подолг од првиот за 5 dm. Колку е долг третиот дел?
Ја чита задачата, размислува, поставува, решава, користи своја стратегија при решавањето и
дава објаснување за начинот на кој дошол/а до решение
Во реализацијата беше вклучен ученикот од 4 одд.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност за ученикот беше интересна и мотивирачка.
Ученикот ја состави слагалицата за кратко време и знаеше да ги именува мерните
инструменти од сликата.
Проценуваше должини и користеше нестандардните и стандардните мерки за да ја провери
проценката и податоците ги внесуваше во Кореловиот дијаграм.
Со своја стратегија го реши проблемот и даде објаснување.
Беше целосно вклучен во активностите и задоволен од нивната реализација.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При планирањето се водев од поставените цели, претходно стекнатите знаења и
способноста на ученикот да може да ги реализира активностите
Ако има повеке ученици би планирала активности за во група и би дала посложена
проблемска задача
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Проверка на знаење од мојот татко - Николетка
Панева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Панева Николетка

Место на живеење/работа

Свети Николе / село Долно
Ѓуѓанце

Име и општина на училиштето

ООУ” Кирил и Методиј”
Свети Николе
ПУ с. Долно Ѓуѓанце

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За планирање беше потребно многу малку време само да имам задачи за множење за
дополнителниот час кои ќе ги реши ученикот и усно му ја објаснив проверката.
Од ресурси ни беше потребно табла, креда, тетратка, молив и задачи

Влијание на активноста кај децата

Активноста ученикот ја прифати и усвои брзо и со задоволство, му беше
интересна,мотивирачка, сфати дека е полесна и побрза од проверката со делење и ја
применуваше во проверување кај другите задачи и дознаваше дали се точно или неточно
помножени броевите

Предизвици и научени лекции за во иднина

Како наставник оваа стара проверка ја знам од дете од мојот татко и ја пренесувам на
учениците од секоја моја генерација бидејки е интересна,брза и точна и во иднина би ја
пренесувала на дриги ученици.
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пренесувала на дриги ученици.
За повеќе информации, погледнете го видеото: Стара проверка на множење
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Игра „Патека на знаењето“ - Зорица Милкова
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Зорица Милкова

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ „Тошо Велков –
Пепето“ Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Подготовка на игра – „ПАТЕКА НА ЗНАЕЊЕТО“
Согледувајќи ги потребите на учениците од моето одделение за дополнителна
мотивација при повторување на веќе изучениот материјал по македонски јазик, математика,
природни науки, општество инт., добив идеја да креирам игра преку која на забавен начин
ќе се повтори стекнатото знаење но и ќе се научи нешто повеќе (за учениците кои ги следат
играчите).
Пред создавањето на играта направив кратко истражување со учениците преку
поставување на прашања за да откријам кој вид на игри тие најчесто ги играат кога имаат
слободно време (игри од типот „Не лути се човече“, „Монополи“ и сл.).
Според добиените одговори се роди идејата за изгледот на играта и нејзиниот
концепт.
Ми беа потребни четири дена за нејзина целосна релаизација.
Користев различен вид на материјали и тоа:
- основа – бел хамер во голем формат,
- маркери, фломастери и дрвени боички за конструкција на основната патека,
- „гумена“ А4 формат хартија за местото предвидено за прашања (четири разни бои заради
четирите теми по математика),
- конец, лепило, силикон и пенкала со светликав гел за доработка на ситните детаљи.
Во подготовката ми помогнаа две ученички Марија Манчевска и Јована Секуловска.
Опис на текот на активноста:
1 Ден: Состанок со двете ученички и распоредување на материјалот кој ќе се користи
за изработка на играта.

2 Ден: Цртање на основата на играта од моја страна а боење на истата од страна на
ученичките кои одвоија неколку часа од своето слободно време. Притоа беа распоредени и
броевите кои ќе носат бонус или стопирање на гровниот процес.
3 Ден: Додавање на „замки“ од конец, мостови и детаљи за подобар визуелен изглед.
Давање предлози од страна на сите ученици за името на играта и избор на „кум“.
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4 Ден: Ги запишав правилата за играње на видно место со кратки и јасни реченици,
ученичките селектираа прашања по сите предмети кои јас ги подредив според тежината на
одговорите и ги одбележав со соодветни броеви.

Следуваше презентација на играта пред останатите ученици и играње на истата

Влијание на активноста кај децата

Учениците со воодушевување ја прифатија играта „ПАТЕКА НА ЗНАЕЊЕТО“ – Мотивираноста
и желбата за учество во истата беше на високо ниво, се вклучија и учениците кои претходно
покажуваа помала активност при повторување на стекнатите знаења.
Примената на играта во македонски јазик, како и во математика го подобри успехот на
сите ученици, затоа што додека едната група играше и одговараше на прашањата, останатите
ученици со големо внимание слушаа и следеа со цел да помогнат да се стигне до целта. На
тој начин и оние ученици кои претходно не ги знаеа точните одговори, сега ги слушнаа и ги
научија.
Оваа игра може да се користи при повторување на знаењата по сите предмети, како во
четврто одделение така и во другите одделенија затоа што прашањата може да се
променуваат според потребите.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик ми беше составувањето на полињата со „замки“ – тежински прашања на кои ќе
можат да дадат одговор и учениците кои имаат послаби постигнување.
Исто така, предизвик ми беше концептот на играње – создавањето на правилата кои мора да
бидат јасни за учениците да можат да играат и без мое присуство.
Во иднина кога би создавала нова игра ќе внимавам да биде поедноставна – односно да има
помал број на полиња со прашања бидејќи оваа игра ни одзема повеќе време од часот, а
играат најмногу шест ученика.
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„Игра со куглање“ - Тајна Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје, одделенски
наставник – прво одделение

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 наставен час.
Потребни материјали и ресурси: топка, кугли за куглање, наставни листови, бројна оска,
манипулативи
Вклучени во активноста: ученици, колеги
Опис на активноста: На бројна линија се закружува бројот 4 и се бара од учениците со броење
нанапред да пресметаат колку е 4 + 2. Потоа започнувам со откривање на целта на часот и
примената на „Игри за флексибилно размислување“ поточно „Игра со куглање“ од
прирачникот „Математика со размислување“. Пред таблата поставуваме 10 кугли и две
топчиња. Секој ученик треба да фрли со топче накај куглите и од броевите залепени на куглите
да одбере два кои ќе ги претстави со збир и ќе ги реши на начин по негов избор, со
манипулативи, со прсти или со бројна оска. Задачите треба да бидат со собирање во обем до
7 и истите да ги запишуваат на лист. Се презентираат добиените резултати од страна на
учениците со помош од наставникот како и начинот на решавање на истите.

Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците за математичка писменост беше одлично прифатена од
учениците. Сите подеднакво со голем поттикнувачки и мотивирачки дух и интерес пристапија
кон реализација на сите активности посебно со куглањето. Со нетрпение очекуваа да решат
задача за да пристапат кон решавање на нови задачи со куглање.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност не се соочив со предизвик кој би го посочила, и следен
пат би организирала повеќе вакви часови.
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Пресметување временски интервали - Снежа
Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Пресметување на временски интервали во денови, недели и месеци-математика +, со
употреба на техника „Математичко ќилимче“, „Вистинито“ и „Невистинито“, игра –„МеморијаКолку е часот“.
За планирање на оваа активност ми беа потребни 4 дена, како ресурси- Тркало со прашања,
волшебна торбичка (кои ги изработивме со помош на родителите), картички со искази за
единици мерки за време, селотејп, хамер со две колони –„ВИСТИНИТО“ и „НЕВИСТИНИТО“,
наставни листови, компјутер, календари, а во нејзина реализација учествуваа учениците и јас
како наставник, активноста траеше еден наставен час.
Часот започна со играта-„ВИСТИНИТО“ и „НЕВИСТИНИТО“, која беше многу интересна за
учениците и истите успешно и навреме ја завршија , со што ги повторија своите знаења за
единиците за време.Потоа учениците работеа во 4 групи, при што внимателно ги читаа
дадените упатства и работеа согласно истите. Работата во групи течеше во пријатна ,
релаксирачка и мотивирачка атмосфера, а нивната работа беше следена од моја страна
преку аналитичка листа и чек листа за оценување на работата на сите 4 групи. На крајот од
часот следеше играта „Меморија-Колку е часот“, за која покажаа огромен интерес. Часот
заврши успешно , а целите беа целосно реализирани.

Влијание на активноста кај децата

Сметам дека оваа активност, односно применетите техники од математика +, влијаеа многу
позитивно врз учениците, истите ги прифатија со огромен интерес и активно учествуваа во
реализација на истата.Напредокот на учениците го мерев со следење на нивниот напредок
со соодветни чек листи, пред и по активноста, при што е забележан навистина огромен
напредок за кратко време.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

При планирањето и изведувањето на горенаведената активност, не наидов на некои посебни
предизвици, во смисла на реализација на планираната активност, а сметам дека тоа е така
затоа што можеби ова е надополнување на претходните техники и начин на работа од
Обуката-математика со размислување, па ова дојде како еден вид на продолжување,
односно надополнување, проширување и збогатување на знаењата на учениците преку
примена на нови техники за совладување на знаења од сите подрачја на математиката, и
сметам дека е многу успешно и понатаму да се применува и импементира во наставата во
сите одделенија.
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Стрип на 3Д форми - Снежа Ѓорѓиева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Снежа Ѓорѓиева

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„Мирче Ацев“-Ѓорче
Петров

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Оваа активност со примена на техника „Изработка на стрип со 3Д форми“ ја испланирав како
интеграција помеѓу математика и ликовно образование, со тоа што по предметот ликовно
образование учениците беа поделени во групи .едната група изработуваше 3Д форми од
пластелин или глинамол, а другите цртаа стрип со 3Д форми. За нејзина реализација ми беа
потребни 3 часа и тоа еден математика и два по ликовно образование.

Влијание на активноста кај децата

Учениците покажаа навистина голема креативност и оригиналност , особено при
изработката на стрип, а и изработките од пластелин и глинамол беа доста успешни.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа активност може да се прошири со интеграција и со македонски јазик со примена на
возот за разликување на 2Д од 3Д формите.
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Игровна математика - Марина Богојевска и Славица
Ќироска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Марина Богојевска –
училишен педагог и
Славица Ќироска одделенски наставник

Место на живеење/работа

Тетово

Име и општина на училиштето

ООУ,,Братство – Миѓени,,
Тетово

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Во улога на менторки во насока на унапредување на наставата по математика во
одделенска настава педагогот и одделенскиот наставник одлучија да осмислат работилница со
игровни активности преку кои наставниците од одделенска настава ќе се запознаат со
неколку интересни игри за сите три етапи на часот. Преку овие игри учениците учат, се
забавуваат и воочуваат, воспоставуваат контакти, вежбаат и ги развиваат умствените
способности.
Работилницата се планираше околу две недели. За тоа време сурфафме малку на
интернет со цел да се едуцираме плус на ова поле. Користевме разни информации од повеќе
интернет портали, неколку прирачници и др вид на стручна литература.
Откако теоретски добивме корисни сознанија како играта може да ја направи
математиката полесна и поинтересна преминавме на избор на игровни активности. Избравме
5 игри кои сметавме дека ќе бидат најприменливи и најинтересни за учениците.Потоа
направивме презентација за работилницата со наставниците ( прилог). Следуваше набавка на
потрошен материјал со кој на работилницата наставниците ќе ги испробаат и практично
игрите ( коцки, сламки, дидактички материјал, разни детски ситни играчки, капачиња, топчиња,
картончиња во боја со зададени задачи и резултат, коцки со броеви од 1 до 6 и сл.
Работилницата се реализираше со наставниците од одделенска настава. Најпрво се објасни
значењето на играта за детскиот развој и за улогата на играта во математиката. Потоа
следеше објаснување на сите 6 игри. Секоја игра откако се објасни се одигра ос страна на
наставниците ( во група или во пар). Сето тоа траеше околу 180 минути.
Игрите беа интересни и по кажување на наставниците прилагодени и применливи за
учениците како согласно возраста, така и за сите етапи од часот. Секој наставник ја доби PPT
презентацијата.
Потоа следуваше имплементација на наученото во практиката. Наставниците ги
применуваа игрите на часовите а до педагошко-психолошката служба доставуваа дневни
подготовки за час со применан на истите. Сработеното исто така стана дел од развоните и
репрезентативните портфолија на учениците.
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Влијание на активноста кај децата

Учениците игрите ги прифатија многу добро. Тие активно се вклучуваа на часовите каде истите
се применуваа. Преку игрите оперираа со броеви, со геометриски облици и величини,
решаваа задачи и составуваа текстуелни задачи.Но се развиваше натпреварувачки дух и учеа
да соработуваат меѓу себе за да дојдат до решението. Истовремено се релаксираа.
Математиката за нив не е веќе само решавање на задачи, туку стана игра преку
која учат да соработуваат, да се натпреваруваат и да опишуваат и смислуваат нови
ситуации.Научија и сами да поставуваат текстуелни задачи.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик , па се прашувавме како ќе се прифатат игрите најпрво од страна на наставниците,
а потоа преку нив и од страна на учениците. Но на самата работилница видовме дека
наставниците активно учествуваа, успешно ги офиграа игрите па дури и навиваа. Нивната
констатација уште тука беше дека се ова интересни игри, лесно применливи и нови за
учениците. Беа задоволни што има игри са секоја од трите етапи од часот, за секоја возраст
( во секое одделение) и за сите ученици независно нивните способности и стекнати знаења,
умеења и вештини. Во игрите можат да се вклучат и ученици со посебни потреби.За да бидат
активноста поуспешни, аматематиката да биде поинтересна за учениците размислуваме истата
работилница да ја реализираме и со родители за да овие игри најдат примена и во
семејството , за вежбање и учење.
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Проект со родители „Мојата професија“ Билјана Васиќ
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Васиќ

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ„11 Октомври“- Скопје,
Центар

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Проект : „Мојата професија“
Тема: Родителите во наставата
Како се роди идејата?

Во неврзани разговори со учениците стекнав впечаток дека повеќето од нив ја знаат
професијата на родителите, но не сфаќаат што точно работат нивните родители, какво е
нивното работно место и со какви предизвици се соочуваат во текот на работата. Со
формирањето на заедниците за учење дојдов на идеја да побарам од родителите соработка
со која тие доброволно, на популарен начин прифатлив за учениците, би ја претставиле секој
својата професија. Идејата ја изложив на првиот родителски состанок и се изненадив од
оптимизмот и воодушевувањето со кое истата беше прифатена. Веднаш се јавија пет
родители кои беа спремни на пригоден начин да ја претстават својата професија пред
учениците. Дискутиравме околу формата во која би било реализирано тоа презентирање и
заеднички заклучивме дека во зависност од спецификите на професијата истото ќе го
направиме на работното место на родителот, со презентација во училница, преку
работилница во училница. Важно беше презентирањето на професијата да побуди интерес
кај учениците, а по можност да се реализираат и некои активности во текот на самата
презентација или на часовите што следуваат. Веднаш направивме редослед на термини за
пријавените презентации. Така најпрвин следуваше презентирање на професијата – адвокат.
Која се реализираше со посета на адвокатската канцеларија. По неа следуваше професијата
фармацевт со интерактивно предавање во училница, професијата рецепционер во голем
хотел, а учениците ќе го посетат хотелот Александар Палас и ќе се запознаат со сите
содржини што тој ги нуди професијата менаџер за човечки ресурси во компанијата „SEAVUS“.
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Влијание на активноста кај децата

• Учениците да запознаат што е можно повеќе професии од компетентни извори;
• Учениците да сфатат дека современото општество бара специјализирани кадри за
извршување на различни работи;
• Тие да осознаат каква едукација е потребна за секоја професија, да покажат
заинтересираност за одредени професии според сопствените афинитети;
• Посебно е важно да покажат интерес и разбирање за професијата на својот родител;
• Важно е и родителите да понесат одговорност за проширување на видиците на сопствените
деца и пошироко за сите ученици од паралелката;
• Целите се вклопуваат во глобалните цели по предметот општество и ги поддржуваат целите
по предметот природни науки;
• Реализацијата на овој проект треба да ја подобри и климата во заедницата за учење во
паралелката.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Настан: Презентација на професијата адвокат
Датум: На 19.04.2016 година (вторник)
Место: Адвокатска канцеларија Тренкоски
Реализатор: Адвокат Весна Тренкоска
Учесници: Учениците од IV 1 одделение и одделенските наставници Билјана Васиќ и Христина
Ристеска
Краток опис на настанот:
Учениците ја посетија канцеларијата, каде беа топло примени од адвокатот В. Тренкоска, која
ги запозна со професијата адвокат, делокругот на нејзината работа и потребната едукација за
истата професија. Презентацијата беше интерактивна, а учениците покажаа огромен интерес
кој го потврдија со поставување на интересни прашања. Настанот траеше еден час, по што
учениците се вратија во училиште полни со впечатоци и секој од нив изработи извештај за
настанот.
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настанот.
Настан: Презентација на професијата фармацевт
Датум: 21.04.2016 година ( четврток)
Место: Училница
Учесници: Учениците од IV1 одделение и наставничките
Реализатор: Дипломиран фармацевт Мирјана Ефтимова Мирковиќ
Опис на настанот:
Презентацијата на професијата фармацевт, родителот М. Ефтимова Мирковиќ ја реализираше
во училницата. Таа преку одлично структуирана презентација прилагодена на возраста на
учениците, им ја претстави на учениците сопствената професија со посебен осврт на
вакцинацијата на децата, употребата и злоупотребата на лековите, важноста на витамините,
здравата исхрана. Зборуваше и за стекнувањето квалификации за професијата фармацевт.
Учениците покажаа голем интерес, а некој од нив и големи предзнаења од наведените
области. По секоја тема од презентацијата следуваа многу прашања, на кои презентерката
одговараше со усет кој ја почитува возраста на учениците. Таа на крај им подели на
учениците пригодни подароци, овошни чаеви на машките , а гроздова маст за усни за
девојчињата.
Во серијата активности од проектот „Мојата професија“, IV 1 одд. беше покането во
компјутерската фирма Seavus од родител на наш ученик Бисерка Конеска, менаџер во
фирмата. Кога учениците зачекорија во просториите на Seavus како да влегоа во еден нов
свет – свет на иднината. Тоа беше фантастично доживување. Бевме срдечно дочекани, а
домаќините се погрижија низ добро осмислени активности на ниво прилагодено на возраста
на учениците, да ни ја презентираат професијата компјутерски програмер. Ентериерот,
амбиентот во кои работеа програмерите лежерната, но работна атмосфера ги воведе
учениците во еден нов свет на креативна работа за кои фирмата се погрижила создавајќи
идеални услови за тоа. Почнувајќи од работното место на програмерите, нивната тимска
работа, просториите за одмор и опуштање, трим – кабинети, сали за состаноци и
презентации, се до современа кујна за самопослужување и современо уредениот двор.
Откако ги посетивме работните простории и ги видовме програмерите како работат, се
префрливме во друг објект каде што е сместен едукативниот центар на фирмата. Тука се
создаваат нови генерации на програмери и други ИТ профили. Во сала за презентации на
учениците им беше претставена фирмата, нејзината основна дејност, правење софтвер за
клиенти од целиот свет. Низ интерактивно предавање на учениците им беа поставувани
интересни прашања од областа на информатиката и секој точен одговор беше наградуван со
добивање на беџ со лого на фирмата. Па така, секој од учениците доби беџ, што воедно
значи дека одговорил на поставено прашање. Учениците се запознаа со патот кој треба да го
помине секој што сака да биде програмер. Многу поучно за нив беше сознанието дека само
со учење може да се стекнат компетенции за ваква интересна професија и дека тој процес е
долг, но интересен. Тие разбраа дека единственото вложување во иднината е учењето.
Интересно за нив беше тоа што Seavus за прв пат на овие простори отвара Академија за
млади програмери Sedc која стартува од септември, а е наменета за ученици од 8 – 14
години. На крајот учениците добија мобилни телефони на кои играа игри произведени од
програмерите на Seavus. Посебен интерес предизвика информацијата дека фирмата
порачала роботи од NASA кои ќе бидат вклучени во работата со учениците на академијата
Seavus. Се разбуди фантазијата кај повеќето од ученици, на кои професијата програмери им
остави особен впечаток и тие го искажаа ставот дека со задоволство би се одлучилие за
професијата програмер
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професијата програмер
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Родител и ученик прават сликовница - Лилјана
Стојкоска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Лилјана Стојкоска

Место на живеење/работа

Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ„Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

За да ја испланирам активностите ми требаа неколку дена (активностите беа различни за секој
ученик), а за изработка на материјалите ми беше потребно еден ден. Ми беа потребни хартија за
наставни ливчиња, печатач, сликовници од збирката сликовници „Нашата прва библиотека“. Во
реализацијата на активноста која траеше неколку дена за време на зимскиот распуст беа вклучени
родителите на учениците од трето одделение.
За да го зголемам интересот за читање книги ги ангажирав учениците заедно со нивните
родители за време на зимскиот распуст заеднички да прочитаат сликовници од збирката
сликовници „Нашата прва библиотека“.Секој пар родител – дете доби наставен лист со
задолжение и една сликовница за читање.
Овој пат ја издвоив активноста во која ученикот заедно со својата мајка во својот дом по
заеднички прочитаната сликовница „Бурсунсул и Паскулина“ по мое задолжение изработија
сликовница со текст и илустрации за двете кучиња Бурсунсул и Паскулина.

Влијание на активноста кај децата

Учениците беа задоволни што ќе читаат со своите родители, а исто така и родителите кои
задолженијата ги добија на една родителска средба на која им објаснив за големото значење на
заедничко читање на книги со децата. Учениците по сработената активност беа исполнети и
среќни поради заедничките моменти додека читале заедно со своите родители во својот дом. Со
воодушевување раскажуваа за читањето и пополнувањето на наставните ливчиња со
задолженија поврзани со прочитаните сликовници. За реализираната активност разговарав и со
родителите на следна родителска средба кои го споделија искуството од заедничкото читање и се
изјаснија дека во иднина почесто ќе читаат заедно. Мајката на Бојан, која заедно со него ја
изработи книгата „Бурсунсул и Паскулина“ раскажуваше дека нејзиното дете било пресреќно
додека читале заедно и со нетрпение чекало да се заврши книгата која ја и изработувале неколку
дена. Радоста била најголема кога ја донесол книгата на училиште и кога наставничката ја
пофалила нивната работа.
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пофалила нивната работа.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик ми беше планирањето на ваквата активност која за прв пат им ја реализирав заедно
со учениците и нивните родители. Доколку би ја правела друг пат активноста, би им дала на
учениците и родителите по две сликовници или книги за кои што ќе имаат посебни задолженија
после читањето, се со цел да поминат повеќе време во заедничко читање и заедничко
пополнување на на наставен лист.
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Мотивирање за читање лектири - Зорица Милкова
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Зорица Милкова

Место на живеење/работа

Кавадарци

Име и општина на училиштето

ООУ „Тошо Велков –
Пепето“ Кавадарци

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

Како член на Заедницата за учење во ООУ „Тошо Велков – Пепето“, имам подготвено
акционен план по македонски јазик со наслов „ Мотивирање за читање на лектирните
творби“.
Целта на овој акционен план е: Зголемување на речникот на учениците, навика за
читање на лектирни творби, поголема активност на часовите предвидени за обработка на
лектира, подигање на свеста на родителите за важноста на редовното читање на лектирни
творби и нивно активно вклучување во постигањето на целта.
Активностите започнаа во месец јануар а завршија во мај. Со бројни техники и
активности како од јазична писменост, така и од други обуки следени низ годините целта
беше постигната.
Во акциониот план имав планирано доделување на награди за најубава тетратка по
лектира, но на крај решив тоа да биде изведено пред родителите на еден „Отворен час по
македонски јазик“ каде тие ќе имаат прилика да се запознаат со сите користени техники во
текот на оваа учебна година, како и со изработките на учениците.
Оваа активност ја планирав една недела.
За успешно изведување на истата ми беа потребни следниве ресурси: хартија во боја,
подароци за три ученика (книга, тетратка, пенкало и стикери), изработките на учениците
(хамери, работни листови, одделенски книги, ѓердан на приказната, ленти со реченици...),
изработен камин од картон и стиропол (за изведба на драмски текст од лектира), покривки,
сукњи од пафит хартија, дипломи и благодарници (моја изработка).
Во реализацијата на активноста беа вклучени сите ученици (19), две колешки од моето
училиште – Наташа Тодорова и Спасија Петрова кои беа жири комисија, и сите родители кои
беа во улога на гости.
Активноста траеше два блок часа.
Пред почетокот на часот беа распоредени клупите на кои беа изложени изработките од
учениците, беа подготвени две сцени за драматизација на текстови од обработени лектири,
беше поставена маса за жири комисијата, маса со освежителни пијалоци за родителите и
столчиња на кои седеа гостите. Како гости беа поканети и ученици од трето одделение со цел
да се запознаат со нови техники кои ќе ги користат наредната година.
Часот започна со краток говор од моја страна – запознавање со целта на часот,
презентација на акциониот план од заедницата за учење, и претставување на учениците кои
беа во улога на презентери, актери, рецитатори и музичари.
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беа во улога на презентери, актери, рецитатори и музичари.
По краткиот вовед, часот продолжи по осмислено сценарио – учениците ги
претставуваа техниките преку кои ги обработувавме лектирните творби, а помеѓу секоја
презентација имаше, драматизација, рецитирање и на крај музичка точка.
Откако се претставија сите ученици, родителите беа повикани да проследат изложба
„Прошетка до галеријата“ каде имаа прилика да ги разгледаат ученичките изработки и да
добјат објаснување од страна на учениците за секоја од нив. Додека траеше изложбата –
комисијата составена од одделенски наставници, на претходно подготвена чек листа со
критериуми за најубава тетратка по лектира, ги забележаа своите мислења и следуваше
прогласување на трите најубави тетратки.
Избраните ученици добија диплома и скромен подарок, а благодарница за учество во
активноста добија и наставничките од жири комисијата.

Влијание на активноста кај децата

Учениците уште на почетокот на второто полугодие беа запознати со целта на проектната
активност. Во текот на цело полугодие кај нив се створи натпеварувачки дух за читање на
лектира и правилно пишување на истата.
Кога им предложива да направиме отворен час по македонски јазик, со голем интерес
се вклучија во осмислувањето на истиот. Самите изразија желба за драматизација и
рецитирање на извадоци од лектирите.
Напредокот кај нив го следев во текот на цело полугодие преку чек листи, чек листи за
самооценување, чек листи за групно самооценување и дневник за водење на евиденција за
дневно читање.
Пред акциониот план, учениците беа по пасивни и нередовни во читање и пишување на
лектира, а откако им го презентирав и им соопштив дека на крајот од годината ќе има
„свечен“ избор на најубава тетратка по лектира, активно се вклучија во часовите за обработка
на лектира.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик при органзацијата на отворениот час ми беше сценариото и организирањето на
улогите бидејќи сакав да ги вклучам сите ученици без разлика каква оцена имаат. Поканети
беа сите родители, а на секој родител му е мило да го види своето дете во одредена улога.
Во иднина поинаку би го организирала начинот на наградување на учениците. Наместо три
најдобри би ги наградила сите, некои за убав ракопис, други за опширно раскажување, трети
за педантност итн...
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Педагогот ги вклучува родителите - Убавка Бутлеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Убавка Бутлеска

Место на живеење/работа

Прилеп/Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ „Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на педагог

Опис на успешната активност/ искуство

Поради посочувањето на недостатокот од вклученост на родителите во процесот на учење
со своите деца (од страна на сите наставници), во соработка со одделенските наставници
одржав по една средба – работилница со родителите на ниво на паралелка за да се истакне
важноста од вклучувањето на родителите и нивно учество во процесот на читање дома.
Во првото полугодие одржав три работилници со родителите на учениците од прво до
четврто одделение, а во второ полугодие уште една со родителите на учениците од петто
одделение. Работилниците беа организирани на возрасни нивоа на учениците: во прво
одделение, во второ одделение, трето и четврто одделение заедно и во петто одделение.
Работилниците беа на тема „Читајте со своето дете“, траеа по 45 минути и се состоеа од три
дела:
• Бура на идеи за читањето и споредба на истата со цртежите од нивните деца;
• мини лекција за тоа кога, колку, зошто и како да се чита со децата (стратегии за
читање) – преку презентација и интеракција со родителите;
• мини лекција од што е составен процесот на читање – преку презентација на педагогот;
• работа во групи на родители со одредени задолженија со различен пристап при
читањето и презентација на сработеното.
• За родителите во петто одделение работилницата се состоеше во пристапи како
читањето да го стават во функција на учењето, односно помош во учењето на нивните
деца. Им претставив неколку методи за успешно учење, а посебно внимание обрнавме
на вештините за изработка на концептуални мапи.

Влијание на активноста кај децата

Со обрнување на внимание на родителите за овој проблем се зголеми и разбуди свеста кај
родителите; дека со насоките кои им се дадени за важноста на процесот на читање дома, ќе
се зголеми интересот на родителите за вклучување во образованието на своите деца.
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се зголеми интересот на родителите за вклучување во образованието на своите деца.

Предизвици и научени лекции за во иднина

На крајот родителите ја евалурираа работилницата и побараа презентацијата да се сподели
на фејсбук страната/групите. Од нивните рефлексии добив поттик да продолжам со овие
работилници бидејќи сите се определија дека било поучно и забавно и дека ќе дојдат и друг
пат. Најголемиот број до нив се чувстувале како да научиле нешто ново, некои пријатно, а
само по еден изненаден и тажен. Од прашањето што ново научиле и како ќе го применат, се
согледува нивната внесеност и сфаќање на пораката која сакав да им ја пренесам: секој
родител треба да знае како да чита со своето дете и секојдневно да чита на најразлични
начини.

Вклучување на родителите Page 143

Дисеминација на обуки со родители - Александра
Павловска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Александра Павловска

Место на живеење/работа

Куманово

Име и општина на училиштето

ООУ „Христијан Карпош“,
Куманово

На овој повик се појавувам во улога на наставник

Опис на успешната активност/ искуство

ООУ „Христијан Карпош“, Куманово е училиште вклучено во проект на УСАИД „Со читање
до лидерство“ спроведуван од страна на Фондацијата за образовни и културни иницијативи
„Чекор по чекор“. Во рамки на проектот, на нашето училиште им беа испорачани две обуки
за наставници од прво до петто одделение „Читаме, учиме и се забавуваме“ и „Математика
+“ и две работилници за наставници и родители на ученици „Креативна работилница за
изработка на сликовници“ и „Креативни техники за подучување математика“.
Сметавме дека дисеминација на наученото ќе придонесе за подобрување на резултатите од
проектот, а со самото тоа и подобрување на образовниот процес на нашите ученици.
Поради истото во соработка со родителите на учениците од IIIб одделение кои присуствуваа
на работилниците „Креативна работилница за изработка на сликовници“ и „Креативни
техники за подучување математика“ и со согласност на директорот на училиштето
изработивме анекс на годишната програма на стручниот актив за III одделение со кој
предвидовме дисеминација на методи, техники, стратегии и пристапи научени од до сега
поминатите обуки и работилници за подобрување на математичка и јазична писменост. На
средбата за изработка на анекс план за релизирање на планираната дисеминација беа
разгледани сите вежби како од работилниците, така и од обуките со наставниците и на
родителите им дадов можност да изберат активности кои сметаат дека се важни и корисни
да бидат споделени со останатите родители на ученици од III одделение.
Па така се договоривме пред родителите да бидат споделени најпрвин информации од ЕГРА
и ЕГМА тестирањето и преку три минутниот тест со родителите да разговараме дека не само
децата и возрасните имаат проблем при разбирање на прочитаното/разбирање на даденипрочитани напатствија кога сме под притисок (дали „точно или неточно ќе одговорам“ или
пак „нема да имам доволно време“).
Остатокот од времето го поделивме во две сесии и тоа:
- Сесија 1: Активности од аспект на математичка писменост;
- Сесија 2: Активности од аспект на јазична писменост.
Во рамки на Сесија 1 со родителите преку работа во група беа симулирани следниве вежби:
- Литература и математика;
- Математика на пазар;
Со математика на годишен одмор;
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- Со математика на годишен одмор;
- Математички игри во паркот;
- Низи – најди го изгубениот член.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. Во активностите освен
родители учествуваа и ученици од одделението.
Потоа следеше презентација на стретегиите за собирање и одземање и стратегиите за
множење и делење. Во продолжение на Сесија 1 беа дадени насоки за симулација на
следниве активности:
- Сложувалки – собирање, одземање, множење и делење;
- Помало – еднакво – поголемо;
- Сврти и запиши;
- Икс – нула;
- Математичко килимче.
Секоја група пред останатите ги презентираа изработените вежби. При презентација на
вежбата за Математичко килимче на родителите им предложив да изработат хамер кој ќе
биде истакнат на видно место во детската соба на учениците и таму секојдневно да ги
запишуваат сретнатите клучни зборови за собирање-одземање-множење-делење. Во
активностите освен родители учествуваа и ученици од одделението. Оваа сесија ја
затворивме со вежбата „Акцентирање на цифрата 3“.
Во рамки на Сесија 2 родителот кој присуствуваше на креативната работилница за
изработка на сликовница пред присутните ја презентираше изработената сликовница и даде
насоки родителите да изработат сликовница со своте деца на најразлични теми – темите беа
проширени преку техника Бура на идеи на табла (родителите сами даваа предлози). Исто
така при презентацијата беше акцентирана важноста од читање со децата, негување и
поттикнување на љубов кон книгата, преку заедничка работа зајакнување на врската
родите-дете, развивање на литературни и ликовни вештини кај детето, а со самото тоа и
јакнење на самодоверба кај детето.
Во продолжение во интерес на времето не беа симулирани туку беа испрезентирани
следниве техники[1]:
- Имате прашања? – со прашување до читање. Предлози од родители за примена на оваа
техника: можеме по прочитан дел од лектира; додека заеднички гледаме некој филм/цртан
филм; додека сме на прошетка;
- Читај за да нацрташ и раскажи што си нацртал. Предлози од родители за примена на оваа
техника: да бидат ангажирани додека правам ручек или нешто друго работам по дома –
најпрвин ќе цртаат, а потоа ќе ми раскажуваат за нацртаното;
- Приказна во тегла. Предлози од родители за примена на оваа техника: додека чекаме ред,
додека сме на прошетка/излет;
- Ѓердан од приказна.
- Работилницата во IIIб одделение беше затворена со драматизација на текстот „Најубавите
зборови“од страна на учениците подготвена за нивните родители. На оваа работилница
присуствуваа родители на сите ученици од IIIб одделение.

Влијание на активноста кај децата

Родителите беа презадоволни од активностите во кои зедоа активно учество и истакнаа дека
сакаат да учествуваат во активности од овој тип. Исто така предложија за увежбување на
техниките да се организираат вакви работилници пред секоја тема (на пример: планирано е
да се работи на геометрија со родителите да се организира работилница за техники и
методи за совладување на содржини од геометрија . . . итн). Исто така побараа да добијат
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методи за совладување на содржини од геометрија . . . итн). Исто така побараа да добијат
печатен материјал за работеното на оваа работилница.
За ефикасноста од извршената дисеминација со родители на ученици од IIIб одделение
говорат повеќе постигнати резултати:
- Задоволството на родителите и желбата за учество на повеќе вакви активности;
- Родители сами побараа и го ископираа материјалот и во неколку наврати ме контактираа да
пренесат искуство од реализирана активност во рамки на семејството;
- Истиот викенд сите ученици изработија книги со своите семејстав на тема „Сообраќајните
правила на...(името на детето)“;
- Наставниците од останатите одделенија изразија желба и интерес за организирање на иста
дисеминација и во нивните паралелки;
- Учениците раскажуваат за своите искуства од работа со своите родители...

Предизвици и научени лекции за во иднина

Поради бројните позитивни ефекти оваа практика е планирано да продолжи, а од следната
учебна година може да биде и дел од приоритети на Годишната програма за работа на
училиштето.
За да биде поуспешна реализација на оваа дисеминација, при повторно организирање на
истата активностите би ги поделила во неколку работилници. Во следниот период, техниките
и алатките за работа со учениците ќе ги увежбуваме со родителите на родителските средби и
тоа пред секоја тема, како што предложија родителите.
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Математика со родители - Тајна Јовановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Тајна Јовановска

Место на живеење/работа

Скопје

Име и општина на училиштето

ООУ „Гоце Делчев“ Горно
Лисиче – Општина
Аеродром

На овој повик се појавувам во улога на насатавник

Опис на успешната активност/ искуство

Времетраење: За реализација на активноста која ја предвидов за тековниот ден потребно
беше планирање од 2 часа, а реализација на истата време од 1 час.
Потребни материјали и ресурси: компјутер, ЛЦД проектор, мимио итерактивен уред,
фотоапарат, наставни листови, „скриени богатства од домот“ – манипулативи, шпилови карти,
училишен прибор.
Вклучени во активноста: родители, ученици, колеги, стручна служба
Опис на активноста: Часот започна со игра со учениците „Пренеси го стисокот“. Учениците се
во круг и се држат за раце. Еден ученик почнува со нежен стисок на раката на другарчето
лево од него и истиот стисок се пренесува низ сите деца. Потоа продолживме со играта
„Мотори“ каде што учениците треба да ги спојат дланките со прекрстени прсти, но со
ослободени плаци. Палците им претставуваат „мотори“ и откако моторите ќе ги вклучии
наставникот учениците ќе можат да брмчат „ррррррр...“ додека не снемаат воздух, кога
играта и завршува. Целта е да се создаде пријатно расположение меѓу присутните. Потоа
преку поставена презентација на мимио интерактивен уред, на присутните кои се
распределени по групи, им се соопштува целта на часот.
Следна активност беше работа по парови родител + дете или наставник, стручна служба +
дете. Секој пар доби вежба каде што треба да се игра со шпил карти од 1 до 6. Најпрво секој
од учениците требаше на лист да напише броеви од 1 до 12, а потоа по дадени инструкции да
се започне со играта, по што беа прогласени победници.
Следеше втора вежба, каде што секој од присутните родители требаше да поставува задача
на своето дете – проблем задача и истото треба да ја реши.
На крај беше организирана завршна игра преку песна за учениците „Штом си среќен“, со тоа
им заблагодарив за учеството и соопштив дека за награда за изминатиот час, ќе
реализираме прошетка до црквата Св. Петар и Павле, каде што ќе се дружиме и сите заедно
ќе пиеме топло чајче.
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Влијание на активноста кај децата

Спроведената активност на учениците по математичката писменост беше одлично прифатена
од учениците. Сите подеднакво и со натпреварувачки и мотивирачки дух пристапија кон
реализација на сите активности. Присуството на нивните родители беше дополнителна
мотивација за учениците, воедно и „школо“ за родителите на кој начин преку игра можат
лесно да го совладаат собирање и одземањето до 12. Значителен напредок се гледа кај
учениците кои продолжуваат со игровни активности во своите домови и по реализација на
оваа активност. Постигнувањето на целта за време на часот како и напредокот на учениците
се бележи во чек листи за следење на напредокот.

Предизвици и научени лекции за во иднина

При реализација на оваа активност како предизвик кој би го посочила е бројот на родители
кои можат да бидат вклучени во реализација на овие активности. Иако сите активности се
реализираа сепак мал број родители поради своите работни обврски немаа можност да
присуствуваат. За активност да биде што поуспешна можеби следен пат би организирала
повеќе вакви работилници со вклучени родители. Би ги инволвирала родителите во разни
математички игри со цел да ја сфатат нивната улога во учењето и подучувањето на своите
деца.
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24 активности за дома - Билјана Чоневска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Чоневска

Место на живеење/работа

Скопје

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Успешно реализираните обуки од вашата Фондација со „Читање до лидерство“ ме
поттикнаа да направам план за продолжување на претходно започнатата едукација на
нашите деца.
За реализација на мојата цел ми беа потребни следниве материјали:
-хамери во разни бои, стикери, селотејп, лепаци
-фломастери во разни бои, боички, мрсни и дрвени
-остатоци од тоалетна хартија, кутија од паста, пластични шишенца, кутии од хартија
-монистри, различни списанија, лењири, листови од околината, плодови, брашно, вода,
квасец
-пудинг, чоколадо, шеќер, кокос, украсни бонбони, бисквити, ореви
-цевки, макарони, леќа, грав, грашок
-телевизор, цд, интернет
Во активноста бевме вклучени јас и моите две ќерки и сите нивни другарчиња кои ќе
дојдеа на гости и со изненадување и љубопитност ги гледаат нашите изработки.
Едукацијата се одвива во 24 чекори, односно 24 лекции
1. Изработка на 31 кифла со буквите од македонската азбука – за да можат да каснат од
кифлите, децата мораат да погодат која е таа буква, да се каже некој збор и да се спојат
неколку кифли во еден збор.
2. Изработка на 3 хамери со 31 буква од македонската азбука – буквите прво се цртаат, сечат,
лепат и потоа со нив играме „На буква, на буква“.
3. Изработка на ракети и воз од картони - така учат од колку форми, од кои форми и со каква
големина се направени.
4. Правиме колачи – да се слушне, да се испише и да се запамти рецептот, кои состојки се
потребни и во колкава количина, да се направи хомогена смеса и да се измери колку чаши
од соодветната течност – млеко се потребни за да се направи пудинг од 1 литар млеко.
5. Учиме да мериме
-цртаме часовник за мереше на времето
-цртаме и боиме календар-денови во неделата и месец
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-цртаме и боиме календар-денови во неделата и месец
-боиме жирафа на која е нацртано метро со кое може да ја мериме висината на сите
членови од фамилијата и меѓусебно да се споредиме
-мериме течност во чаша, шише, помало тенџере, поголемо тенџере, кофа, леген.
-мериме количество на дигитална вага, сите играчки ги ставаме да ги измериме и ја
запишуваме тежината
-мерење на големината на раката и стапалото
Сечење на торта од картон и броење колку парчиња ќе останат доколку јас изедам
одреден број на парчиња
6. Изработка на букви и броеви од тоалетна хартија и изработка на задачи за собирање и
одземање, делење, множење. Формирање на збор и читање.
Цртање на нашата фамилија и именување, и кој колку години има и на која улица живее.
9. Изработка на табела 100 во разни бои и бројна оска и нивно лепење на видно место
10. Создавање на успешна приказна со цртање и раскажување на пример: приказната со
лажицата, дождот и пеперутките.
Играње меморија со поврзување на букви со слика која почнува на таа буква.
12. Посета на паркот и зоолошката и цртање на истата на хамер колку животни имало,
деца, кои големини, форми, знаци, споредби.
13. Посета на планинскиот врв Пелистер, учат за борот Молика, собирање шишарки,
посета на музејот каде може да се видат и да се научат и други ендемични видови на
животни и растенија кои виреат во националниот парк Пелистер.
14. Посета на море-собирање школки, камчиња, морски полжавчиња, полнење на
кофичката со ежиња, ракчиња, медузи. Полнење шишенца со песок, нивна споредба,
забележување колку чадори има во околината, колку од нив се затворени, отворени, во
колку линиии во однос на морето се распоредени. Колку е часот каква е поставеноста на
сонцето и сенките на луѓето, која е поголема, помала, каков жив свет е присутен...
15.Пазарење на пазар и во продавница-забележување на цената на производите, нивно
запишување, нивна компарација, плаќање и броење на кусурот. Проверка дали
продавачот точно ги измерил продуктите. Кои од нив се зеленчукови, а кои овошни
плодови. Како можат да се класифицираат по боја, форма и големина. Кои од нив растат
под земја кои над земја. Колку производи прават 1 килограм. Цртање на овошјето и
зеленчукот.
16.Изработка на различни животни од овошје и зеленчук. Пишување на имињата на
животните и името на плодот од кои е направено. Од кои плодови можеме да направиме
сок, а од кои зеленчуци зимница. Во кој дел од годината се присутни.
17. Изработка на сликовница за преубавиот ендемичен бор Молика и националниот парк
Пелистер и нејзино читање и учење за растенијата и животните.
18.Различни игри со карти-домино, карти со букви, бројки до 100 за решавање задачи,
играње плочка дома со гумени патосни плочки.
Игри со монети од хартија – продавница
20.Изработка и цртање на дводимензионални и тродимензионални форми.
21.Изработки за велигден, нова година, Божиќ, Ден на благодарност, Ден на вештерките,
припреми за летото, убавините на зимата, учиме за празници и годишни времиња
22.Изработки на ѓердан од монистри, макарони, цевки, броење колку парчиња се
потребни за да се направи.
23. Броење на букви со животни, гледање телевизиски емисии како Бушава Азбука
24.Раскажување и читање на сликовница и менување на нивниот крај или дел од нивното
дејствие или главните ликови
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Влијание на активноста кај децата

Активностa за децата има огромно влијание за целокупниот развој. Кога детето е вклучено
во дневните активности на родителот, полесно се социјализира и полесно ги совладува сите
животни проблеми и побрзо се стекнува со позитивен одговор кога вие го делите вашето
слободно време со детето, цртајќи, боејќи, лепејќи...

Предизвици и научени лекции за во иднина

Сите овие едукативни начини за полесно учење и совладување би ги снимила како видео
материјал и би ги споделила на широката јавност особено кај тие деца што имаат
потешкотии при читањето зборови и разбирање и решавање на задачи. Мораме да
разбереме дека образованието и едуцираноста се најбитните столбови за правилна иднина
на нашите деца. Ние како родители, децата и професорите сме главните делови на системот
кои мораат да бидат нераскинливо поврзани
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„Бинго со букви“ - Ана Стојанов
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Ана Стојанов

Место на живеење/работа

Сопиште

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Со моите деца и со нивните маалски другарчиња игравме „Бинго со букви“. Најголемото дете
имаше осум години, најмалото 3, а ниту едено освен најголемото не одеше во училиште.
Најголемото дете извлекуваше букви и ги читаше а останатите требаше да ја заокружат таа
буква на нивните бинго ливчиња, доколку ја имаат.

Влијание на активноста кај децата

Некои од децата не знаеја ниту една буква, некои ги знаеа повеќето но ги мешаат Џ, Ш, Ч и Ц.
Оние што не знаеја ниту една, научија неколку букви што беше очигледно кога требаше тие
да влечат букви и да кажат кои се (заедно со поголемото дете). Тие што ги мешаа буквите
научија да ги разликуваат.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвикот беше тоа што активноста беше премногу лесна за големото дете. Активноста
можеше да биде поинтересна и за него доколку наместо букви за него се влечеа цели
зборови.
Во иднина исто така може да се даваат бонус бодови за тој што ќе каже прв точно која буква
е извлечена. Исто така, може од извлечените букви да се направат зборови, или пак од
извлечените зборови да се состави приказна (приказната да ги содржи тие зборови + други).
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Картички за поттикнување говор - Ивона Абази
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Ивона Абази

Место на живеење/работа

Тетово

Име и општина на училиштето

О.О.У.„Истикбал“-Тетово

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Мајка сум на три деца, од кои две завршија трето односно четврто одделение. Во текот на
цела учебна година , на родителските средби учителката споделува најразлични искуства во
подучувањето со нашите деца. Моето трето дете до 3 години кажуваше само неколку кратки
зборчиња. Тоа ме поттикна да се обидам во домашни услови јас да го подучувам моето дете.
Во разговор со учителката за мојот проблем, дојдовме до идеја на следната наша средба да
ги разгледаме техниките како јас дома би можела да го подучувам мојот син. Ја применив
играта со сликички. За подготовка на оваа игра ми беа потребни малку време и малку
материјал и многу голема желба да се успее. Моите две ќерки имаа задолжение да цртаат
предмети на мали картички, оние кои братчето ги знае, но сепак не ги изговара. Картичките
ги поставував на под во дневната соба и низ игра, бирајќи картичка по картичка, се обидував
да го натерам мојот син да ги изговара поимите на цртежите кои ќе ги избере. Играта
секогаш ја почнуваше најстарата ќерка, па помалата а потоа Давид кој имаше точно 3 години.
Игравме на под, следниот ден играта ја игравме на маса, потоа во детската соба пред
заспивање. Тоа беше почетното ниво, познатите предмети.
Следуваше откривање на картички со цтрежи на повисоко ниво-непознати поими. Во
меѓувреме компјутерот, кој му беше нераздвоен дел од секојдневието на Давид, го исклучив и
го тргнав од употреба.
За сосема кратко време, играјќи, не знаејќи дека всушност учи, Давид ги кажа првите
зборови!
Радоста во нашиот дом немаше крај!
Играта континуирано ја практикуваме дома сите заедно, постојано. Картичките на научените
зборови ги редиме во заеднички изработен албум, кој секогаш му е на дофат на Давид и тој
разгледувајќи го ги повторува научените зборови.
Следното ниво кое планирам да го направам е вметнување на почетна буква до секој поим
за да може Давид да ги препознава почетните гласови на зборовите.
Секако, во целата оваа работа имав целосна поддршка и соработка со одделенскиот
Јазична писменост Page 154

Секако, во целата оваа работа имав целосна поддршка и соработка со одделенскиот
наставник, и целото мое семејство.

Влијание на активноста кај децата

Сите три деца играа, се забавуваа, учеа. Резултатите беа видливи уште на самиот почеток. Од
изговор на зборовите „ммммммм“ премина во изговор на зборовите: вода, млеко, леб, топка,
мама, баба, дедо. Истите ги бележев со фотографии, и со дополнување на албумот кој го
именував ДАВИД. Секогаш кога ќе го земе мојот син овој албум во своите раце да научи да
ги препознава гласовите и буквите од неговото име.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Најголемиот предизвик за мене како мајка беше дека ДАВИД ТРЕБА ДА ПОЧНЕ ДА КАЖУВА
ЗБОРОВИ СЕКОЈ ДЕН, наместо да вели „мммммммм“ или „ееее“.
Овој начин на учење преку игра би го препорачала секому, а јас лично ќе го практикувам
постојано, но со вметнување на ниво погоре секогаш кога ќе забележам дека тоа ниво е
научено. Би го реализирала и со примена на броеви, а понатаму и зборови за составување
реченици.
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Приказни за добра ноќ - Ана Стојанов
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Ана Стојанов

Место на живеење/работа

Сопиште

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Пред да ги заспивам децата обично им раскажувам приказна. Пред извесно време, беше
полна месечина и светлината влегуваше низ прозорецот. Наместо приказна им реков дека ќе
им раскажам за месечината. Ги зедов во скут и се свртевме накај месечината, за да ја
гледаме додека им раскажувам „приказна за месечината“. Им раскажав како
„човекот“ отишол на месечината (извесно време разговаравме за тоа што се мисли под
„човекот“), и разговаравме за тоа што се мисли под „мал чекор за човекот, а голем за
човештвото“ (откако зборувавме што е тоа „човештво“). Потоа „приказната“ некако се
префрли на теории за потекло на животот на земјата, па зборувавме за еволуција, за
вонземјани и за живот (повторно објаснувавме што се мисли под „живот“) на други планети.
Следниот ден повторно бараа „приказна за месечината“, затоа што „сакаат да знаат“. Се
обидов да преговараме, тие да ми ја раскажат вчерашната приказна а јас да им раскажам
нова, но преговорите попаднаа. На крај сепак, раскажувањето беше интерактивно затоа што
беше пропратено со многу разговори за тоа зошто се нештата такви како што се.

Влијание на активноста кај децата

Децата го прошируваат својот речник и учат апстрактни поими. Се изложуваат на поими кои
можеби во дадениот момент за нив немаат значење, но претставуваат „чувачи на место
(placeholder)“ што ќе добијат смисла кога децата ќе имаат доволно знаење и ќе бидат на
соодветното развојно ниво. Се изложуваат на разчични теории и учат дека работите не се
црно или бело и учат дека нештата се пропратени со доза на несигурност. Размислуваат и
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црно или бело и учат дека нештата се пропратени со доза на несигурност. Размислуваат и
поставуваат прашања со кои го прошируваат знаењето („зошто планетата Земја не е на
небото?“)

Предизвици и научени лекции за во иднина

Вистинскиот предизвик е да се престане со раскажување на приказната. Децата постојано
имаат нови прашања и сакаат да прашаат „само уште нешто“. Следно што планирам е да ги
гледаме месечината и планетите (Марс, Јупитер, Сатурн и Венера) со телескоп, за да ги видат
прстените на Сатурн и кратерите на месечината. За вечер планот ми е да се преправам дека
многу ми се спие, а тие да ми раскажат приказна за месечината.
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Драматизација на приказна - Ана Стојанов
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Ана Стојанов

Место на живеење/работа

Сопиште

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Со моите деца и со нивните маалски другарчиња ја драматизиравме приказната „Волкот и
седумте јариња“.
Јас бев волкот и мајката коза а тие беа јарињата.

Влијание на активноста кај децата

Драматизацијата им беше многу интересна на децата и сака повторно да си играме. За
следната драматизација на најголемото дете (единствено што знае да чита) му дадов да им
прочита на останатите приказна и да ја драматизираме таа приказна (волкот и трите
прасиња). Тоа дете вежбаше читање, а останатите ја слушаа со внимание. Интересот за
книгите и читање беше зголемен кај децата, особено кај големото дете кои бараше да земе
некои сликовници дома за да ги чита.

Јазична писменост Page 158

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвикот е како да се премести фокусот од беснеењето и трчањето на книгата и
приказната, што е особено многу тешко со најмалите деца. Во иднина драматизацијата би ја
спровела надовор во дворот, наместо внатре во куќата, каде што би имале поголема слобода
за физичка аквиност (тречање), а претходно би разговарале за улогата на секое дете.
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Сликовници на предучилишна возраст - Фросина
Пандурска Драмиќанин
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Фросина ПандурскаДрамиќанин

Место на живеење/работа

Скопје

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Со мојата ќерка Леа, читаме и листаме сликовници од најрана возраст. Најпрво тие беа со
различни текстури и бои, а потоа со приказни и игри.

Леа којашто сега ќе полни 4 години знае да листа сликовници уште од 10 месеци и денеска нè
радува кога ќе каже – сакаш нешто да читаме од мојата библиотека?
Читањето и учењето од детски книги, стрипови, енциклопедии и илустрирани речници ни е
омилена активност дома и не релаксира во секој слободен момент. Леа чита стрипови со
татко ú, а со мене сè останато.

Во библиотеката за Леа имаме сликовници и книги за деца на македонски, англиски и
албански јазик. Сега сме во фаза на учење букви и Леа веќе знае да напише неколку зборови
на македонски јазик.

Влијание на активноста кај децата

Читањето книги игра голема улога во описменувањето на детето. Иако сè уште не знае да
чита, Леа има вокабулар на доста поголемо дете, знае да се изрази јасно во своите барања,
очекувања и чувства. Секако ова сметам дека е плод на долгогодишната наша посветеност и
љубовта кон книгите што ја негуваме сите по дома.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Читањето и играњето со детските сликовници и книги е спонтана, но и планирана активност.
Не би менувала ништо бидејќи секое дете се навикнува и почнува да ги сака книгите од
најмала возраст. Истиот метод и практика би го применила и за мојата втора ќерка Уна.
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Табела 100 за дома - Билјана Ивановска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Иваноска

Место на живеење/работа

Скопје

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Ми беше потребно околу 15 минути да ја испланирам активноста и да се дефинираат
правилата на игра. Користевме табела 100 и два комплета жетони (црвени и зелени) од 1 до
100. Во играта беа вклучени две деца. Играта траеше околу половина час. На средина се
поставува табелата 100. Секое од децата пред себе има жетони од 1 до 100 свртени со
броевите надолу во една боја. Ги размешуваат жетоните и играта започнува. Наизменично
секое од децата влече по еден жетон од својот комплет и го става на соодветното место на
табелата. Кога ќе се извлече жетон, а местото е веќе пополнето, жетонот се повлекува од
игра. Играта ја продолжува следниот. Победник е оној кој ставил повеќе жетони на
соодветното место на табелата.

Влијание на активноста кај децата

Кај родителите секогаш е актуелен проблемот како да се подобри учењето математика кај
децата. Јас како родител планирам и реализирам игровни активности за моите деца. Децата
низ игра се мотивираа и беа целосно вклучени, емоционално и интелектуално. Ваквото
вклучување децата ги мотивираше да играат до крај, да започнат нова игра и секој се
трудеше да победи. Ова учење на математика низ игра имаше и своја социјална функција.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Оваа игра на мене како родител ми овозможи да се дружам со своите деца, на начин кој е
пријатен, ненаметлив, обезбедува взаемно задоволство, а целта да се научи математика се
постигнува на релаксирачки начин. Можноста да се биде победник кај децата придонесе да
се развијат особини на истрајност и амбициозност. Во играта еден е победник, а другиот е
поразен, но тоа му дава на поразениот можност да развива кај себе отпорност на неуспех и
да го надмине со нов обид да биде поуспешен.
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Собирање и одземање - Габриела Димитриевска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Габриела Димитриевска

Место на живеење/работа

Тетово

Име и општина на училиштето

О.О.У.„Истикбал“-Тетово

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Мојот син Антонио заврши трето одделение. Во неговите рани години се почувствуваа
потешкотии во говорот и помнењето. Редовно посетува дефектолог кој работи на овие
проблематики. Како совесна мајка редовно на средбите на родителите и средбите со
дефектологот искусив и видов различни техники за подучување на децата кои имаат
потешкотии во својот развој. Азбуката ја научи во прво и второ одделение. Научи и да чита,
но, потешкотија се јави кај собирањето и одземањето на броевите. Испланирав да направам
домашни угри за подучување. Направив листи на задачи со собирање во обем на 10 и на 20.
Тој лист секогаш го закачувам на шкафчето на Тони. Поставувам барање да се соберат двата
броја, но секогаш користам интересна и необична приказна. Тони слушајќи ме, ги запишува
броевите како собироци следејќи ја проказната, а потоа одговара на моето прашање кое
всушност е и одговорот на задачата. На пример: На дрвото имало 8 птици со долги и шарени
пердуви. Долетале уште 5 птици кои биле со еден пердув на главата. Ајде Тони кажи ми колку
интересни птици има сега на дрвото?
Често користам и овошје, зеленчук како пример или нешто што мојот син посебно сака.
Оваа активност некогаш трае само половина час, но некогаш трае и повеќе во зависност од
концентрацијата на Тони.
Следното ниво беше одземање, кое се одвиваше на ист начин како собирањето.
Не ми беа потребни посебни материјали, но секако ми требаше време да ја создадам оваа
навика кај моето дете.
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Влијание на активноста кај децата

Оваа активност допринесе да порасне концентрацијата на Тони, да го задржи неговото
внимание кое претходно ми беше тешко, да ја вежба моториката на рацете и говорот и да ја
поттикне неговата меморија. По воведувањето на оваа игра Тони малку повеќе сака да
собира и одзема.

Предизвици и научени лекции за во иднина

За мене како родител голем предизвик е Тони да умее самостојно или со малку помош да ги
решава задачите со собирање и одземање. Во иднина овој метод на игра би го користела и
кај множењето и делењето, но секако кога ќе дојде време за тоа.
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24 активности за дома - Билјана Чоневска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Билјана Чоневска

Место на живеење/работа

Скопје

На овој повик се појавувам во улога на родител

Опис на успешната активност/ искуство

Успешно реализираните обуки од вашата Фондација со „Читање до лидерство“ ме
поттикнаа да направам план за продолжување на претходно започнатата едукација на
нашите деца.
За реализација на мојата цел ми беа потребни следниве материјали:
-хамери во разни бои, стикери, селотејп, лепаци
-фломастери во разни бои, боички, мрсни и дрвени
-остатоци од тоалетна хартија, кутија од паста, пластични шишенца, кутии од хартија
-монистри, различни списанија, лењири, листови од околината, плодови, брашно, вода,
квасец
-пудинг, чоколадо, шеќер, кокос, украсни бонбони, бисквити, ореви
-цевки, макарони, леќа, грав, грашок
-телевизор, цд, интернет
Во активноста бевме вклучени јас и моите две ќерки и сите нивни другарчиња кои ќе
дојдеа на гости и со изненадување и љубопитност ги гледаат нашите изработки.
Едукацијата се одвива во 24 чекори, односно 24 лекции
1. Изработка на 31 кифла со буквите од македонската азбука – за да можат да каснат од
кифлите, децата мораат да погодат која е таа буква, да се каже некој збор и да се спојат
неколку кифли во еден збор.
2. Изработка на 3 хамери со 31 буква од македонската азбука – буквите прво се цртаат, сечат,
лепат и потоа со нив играме „На буква, на буква“.
3. Изработка на ракети и воз од картони - така учат од колку форми, од кои форми и со каква
големина се направени.
4. Правиме колачи – да се слушне, да се испише и да се запамти рецептот, кои состојки се
потребни и во колкава количина, да се направи хомогена смеса и да се измери колку чаши
од соодветната течност – млеко се потребни за да се направи пудинг од 1 литар млеко.
5. Учиме да мериме
-цртаме часовник за мереше на времето
-цртаме и боиме календар-денови во неделата и месец
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-цртаме и боиме календар-денови во неделата и месец
-боиме жирафа на која е нацртано метро со кое може да ја мериме висината на сите
членови од фамилијата и меѓусебно да се споредиме
-мериме течност во чаша, шише, помало тенџере, поголемо тенџере, кофа, леген.
-мериме количество на дигитална вага, сите играчки ги ставаме да ги измериме и ја
запишуваме тежината
-мерење на големината на раката и стапалото
Сечење на торта од картон и броење колку парчиња ќе останат доколку јас изедам
одреден број на парчиња
6. Изработка на букви и броеви од тоалетна хартија и изработка на задачи за собирање и
одземање, делење, множење. Формирање на збор и читање.
Цртање на нашата фамилија и именување, и кој колку години има и на која улица живее.
9. Изработка на табела 100 во разни бои и бројна оска и нивно лепење на видно место
10. Создавање на успешна приказна со цртање и раскажување на пример: приказната со
лажицата, дождот и пеперутките.
Играње меморија со поврзување на букви со слика која почнува на таа буква.
12. Посета на паркот и зоолошката и цртање на истата на хамер колку животни имало,
деца, кои големини, форми, знаци, споредби.
13. Посета на планинскиот врв Пелистер, учат за борот Молика, собирање шишарки,
посета на музејот каде може да се видат и да се научат и други ендемични видови на
животни и растенија кои виреат во националниот парк Пелистер.
14. Посета на море-собирање школки, камчиња, морски полжавчиња, полнење на
кофичката со ежиња, ракчиња, медузи. Полнење шишенца со песок, нивна споредба,
забележување колку чадори има во околината, колку од нив се затворени, отворени, во
колку линиии во однос на морето се распоредени. Колку е часот каква е поставеноста на
сонцето и сенките на луѓето, која е поголема, помала, каков жив свет е присутен...
15.Пазарење на пазар и во продавница-забележување на цената на производите, нивно
запишување, нивна компарација, плаќање и броење на кусурот. Проверка дали
продавачот точно ги измерил продуктите. Кои од нив се зеленчукови, а кои овошни
плодови. Како можат да се класифицираат по боја, форма и големина. Кои од нив растат
под земја кои над земја. Колку производи прават 1 килограм. Цртање на овошјето и
зеленчукот.
16.Изработка на различни животни од овошје и зеленчук. Пишување на имињата на
животните и името на плодот од кои е направено. Од кои плодови можеме да направиме
сок, а од кои зеленчуци зимница. Во кој дел од годината се присутни.
17. Изработка на сликовница за преубавиот ендемичен бор Молика и националниот парк
Пелистер и нејзино читање и учење за растенијата и животните.
18.Различни игри со карти-домино, карти со букви, бројки до 100 за решавање задачи,
играње плочка дома со гумени патосни плочки.
Игри со монети од хартија – продавница
20.Изработка и цртање на дводимензионални и тродимензионални форми.
21.Изработки за велигден, нова година, Божиќ, Ден на благодарност, Ден на вештерките,
припреми за летото, убавините на зимата, учиме за празници и годишни времиња
22.Изработки на ѓердан од монистри, макарони, цевки, броење колку парчиња се
потребни за да се направи.
23. Броење на букви со животни, гледање телевизиски емисии како Бушава Азбука
24.Раскажување и читање на сликовница и менување на нивниот крај или дел од нивното
дејствие или главните ликови
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Влијание на активноста кај децата

Активностa за децата има огромно влијание за целокупниот развој. Кога детето е вклучено
во дневните активности на родителот, полесно се социјализира и полесно ги совладува сите
животни проблеми и побрзо се стекнува со позитивен одговор кога вие го делите вашето
слободно време со детето, цртајќи, боејќи, лепејќи...

Предизвици и научени лекции за во иднина

Сите овие едукативни начини за полесно учење и совладување би ги снимила како видео
материјал и би ги споделила на широката јавност особено кај тие деца што имаат
потешкотии при читањето зборови и разбирање и решавање на задачи. Мораме да
разбереме дека образованието и едуцираноста се најбитните столбови за правилна иднина
на нашите деца. Ние како родители, децата и професорите сме главните делови на системот
кои мораат да бидат нераскинливо поврзани
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Популаризација на библиотеката - Вангелица
Манева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Вангелица Манева

Место на живеење/работа
Име и општина на училиштето

ОУ „Герас Цунев“ –
Просениково, Струмица

На овој повик се појавувам во улога на Библиотекар

Опис на успешната активност/ искуство

Пред да работам како одделенски наставник, во моето училиште бев на позиција
библиотекар. Во таа улога осмислував активности со цел да го зголемам интересот за
читање кај учениците и тоа преку разни активности:
- Проектна активност по повод МЕСЕЦОТ НА КНИГАТА: Целта беше јас, како библиотекар
во училиштето, да им испратам порака на учениците дека треба да читаат книги ,читањето е
мајка на знаењето ,секоја прочитана книга препородува. Заедно изработувавме цитати за
важноста на читањето со кои ги украсивме ѕидовите на библиотеката.
- Соработка со наставниците: По повод месецот на книгата, една од активностите на
училишната библиотека беше и заедничкиот проект со наставничката Соња Дојчинова и
учениците од деветто одделение. Проектот е со наслов „Кога јас би напишал книга,
корицата би изгледала вака“ и нивна задача беше да изработат дизајн на корица на книга.
Најпрво со учениците разговаравме за важноста на читањето и креативното творење,
богатството и придобивките на човекот што знае да чита и умее да се изразува и пишува,
како и за естетското искуство со кое се стекнува. Потоа разговаравме за пишувањето како
професија, им дадовме задача да се замислат како идни писатели, да ја замислат првата
книга која би ја напишале, насловот кој би го носела истата како и дизајнот кој ќе ја
одразува главната тема на книгата. Најпрво усно ги изразуваа своите идеи, а потоа секој
самостојно и креативн изработи дизајн на корица на книгата која би ја напишале. Со тоа
успеавме да ги поттикнеме да размислуваат и да се видат како идни книжевници, а
истовремено и како графички дизајнери. Најубавите изработки ги прикачивме на ѕиден
весник.
- Библиотеката во функција на медијатека: Учениците од прво одделение, заедно со нивните
наставнички организирано доаѓаа да ја посетат библиотеката, но овојпат во функција на
медијатека. Според планот и програмата за прво одделение по македонски јазик беше
предвидено „Гледање цртан филм“. Ги гледавме цртаните Попај, Трите прасиња, Грдото
пајче и истовремено разговаравме за главните ликови, нивните постапки, за содржината,
предвидуваа ситуации и на крај извекувавме заклуцоци. Целта беше постигната а учениците
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предвидуваа ситуации и на крај извекувавме заклуцоци. Целта беше постигната а учениците
презадоволни.

Средба со авторот Лазар Партиков со учениците од погорните одделенија: Во просториите
на училишната библиотека се одржа средба со роднокрајниот автор Лазар Партиков. На
средбата присуствуваа членовите на библиотекарската и литературана секција и истите беа
запознаени со животот ,професијата и делата на авторот. По краткото излагање на авторот
за својот животен пат следуваа прашања од учениците, читање на дел од неговите раскази
од двете книги „И јас го видов Тито“ и „Жива душа“ и кратка анализа на истите. Средбата
заврши со поклонување на книги
- од страна на авторот на тројца ученици најредовни посетители на училишната библиотека и
желби за понатамошно читање и творење.
- Средба со авторот Ацо Гогов за членовите од литературната секција: Во училишната
библиотека се одржа средба со авторот Ацо Гогов на која беше претставено неговото дело
и професија. На средбата присуствуваа 20 членови на библиотекарската и литературната
секција. Покрај авторот гости беа и директорот , педагогот и психололгот. На средбата се
разговараше за пишувањето, за детството, за темите и мотивите и пораките на расказите.
Се прочитаа неколку раскази од двете книги „Географија на маленкоста“ и последната
„Единствен матичен број“ и потоа се разговараше за нив. Средбата заврши со желба за
повторно видување.

Влијание на активноста кај децата

Предизвици и научени лекции за во иднина
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Индивидуална работа - Добринка Тошева
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Добринка Тошева

Место на живеење/работа

Чашка

Име и општина на училиштето

ОУ „Тодор Јанев“ - Чашка

На овој повик се појавувам во улога на Психолог

Опис на успешната активност/ искуство

Како психолог со 30 год искуство , многубројни се успешните практики од оваа област. Решив
да го споделам со вас последното – ученик од четврто одд во ПОУ Тодор Јанев, од с.
Мелница. Од интервјуто за семејната анамнеза на почетокот од учебната година во прво
одделение, осознав дека детето прозборело на шестгодишна возраст, неговиот говор беше
инфантилен и неразбирлив. Во однос на ова прашање, здравствените установи биле со став
дека е ова наследна состојба која со време сама од себе и ке се корегира. Во
предучилишниот период, детето веќе започнало психички да трпи, да се фрустрира и не
сакал да се дружи со врсниците кои му дале и презиме поврзано со неговото говорно
изразување. Многу сакал да доага на училиште.
Исправниот пристап на наставничката доведе до корективно однесување на учениците и
успешна интеграција во паралелката. Како ученик, го сака училиштето, примерен е и посебен
интерес пројавува кон математиката. Ги разбира и останатите наставни содржини, но, во
почетокот поради говорниот хендикеп и надоврзано поради хендикепираноста да се
описмени, не може ни усно ни писмено активно да учествува во наставниот процес (освен по
математика). Исполнителен е во домашните обврски, со вклучување на родителот. Во текот
на првите 2 учебни години, спроведен е тест и ретест за артикулација на гласовите, кој
покажа видни фонематски отстапувања. Не беа потребни дополнителни дијагностички
инструменти за да се увиди дека на детето му е потребна стручна помош. Повремената
работа со мене беше во насока на осознавање и дијагностичка процена на неговата
состојба. Се сомневав дека можеби станува збор за дислексија, но немајки такво искуство
мислев дека времето ке работи за него. Сепак беше време да се упати родителот во стручна
установа. Во второ одделение, во соработка со колегите од училиштето за деца со посебни
потреби од Велес, воспоствив контакт помегу родителот и нив. И покрај свесноста и волјата
за соработка, мајката не можеше да го носи детето на часови поради многу објективни и
субјективни причини. Така помина и второ и трето одделение, а кај детето немаше напредок
во однос на описменувањето. Чуствував олеснување зашто сметав дека ја исполнив мојата
професионална должност. Започна и четвртата година, но неможноста за описменување
стануваше се поочигледна, а неговата фрустрација во однос на барањето на училишните
обврски се поголема. Се информирав повеќе за дислексијата и скоро бев сигурна дека за тоа
станува збор. Што можев да сторам? Заклучив дека мора да воспоставам повторен обид за
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станува збор. Што можев да сторам? Заклучив дека мора да воспоставам повторен обид за
соработка помеѓу стручно лице-логопед и родител. Од соработката со наставникот дознав
дека и фрустрациите кај мајката се зголемени. Беше време да се даде поддршка на
родителот, да се иницира и „поттурне“ соработката. Така, најпрво обезбедив термин кај
колегите од училиштето за деца со специјални потреби, а потоа ја допратив мајката. Детето
беше ставено на програма со еден час неделно. Стануваше збор за класичен, типичен случај
на дислексија, која беше предизвик и во праксата на логопедот. Предложив да ја следам
нејзината методологија на работа (преку тетратката) со два часа седмично (деновите кога сум
во конкретното подрачно училиште) , како би имало континуитет и поддршка. Се охрабрив и
започнаа редовните индивидуални часови.
Се охрабрив и комбинирав со сопствен методолошки пристап, кој доаѓаше инспиративно ,
тековно. Искинавме квадратни ливчиња и на секое по диктат пишуваше еден слог, на пр. од
учените букви, но уфрлавме и по некоја нова буква. Полесно му беше да започне со
согласка. Самогласката ја откриваше со пеење и насочено слушање. Во училницата има
азбука, па се потсетува на буквите, знае дека азбуката има 31 буква и 5 самогласки. Успех
беше што на секој час ги кажуваше напамет петте самогласки (не течно наизуст, туку со
насоченост, размисла). За секоја буква има специфичен начин на помнење: по асоцијација,
по звучност, по редослед во азбука, по визуелна сличност –П=ПОРТА (разграничивме
термин врата и порта). Го охрабрував, го насочував.

Влијание на активноста кај детето

Доживеа успех, се натпреваруваше сам со себе...осознаваше низ игра. Откривавме нови
начини да запамтиме, да анализираме, да синтетизираме.... Домашната задача ја
извршуваше..Радоста беше обострана, а тоа го мотивираше и за 10 часа дојдовме до фаза да
сака да прочита текст. Му ја дадов да ја понесе книгата „Кралот Бен“, но претходно полека му
ја прочитав за да го заинтересира содржината. Го прашав дали би се обидел да чита дел од
приказната дома. Се согласи. Ова беше Првата книга што сам ке ја чита. Потоа, забележав
дека читал дома. Успеваше да го прочита текстот, а што е најважно и имаше зборови што ги
препозна. Се радував за него.

Во наставниот процес, наставничката пренесува дека почнува почисто да изговара одредени
зборови, на часот се охрабрува за прв пат да чита одредени зборови од текст или да
изрецитира дел од песна, што е резултат на зголемената самодоверба.
Крај е на учебната година е. Ке се договориме и ке одбереме интересна книга. Родителот ке
го води и следи. Ке треба секој ден да играат со слоговите, со диктат, со читање, со
аудитивни и визуелни вежби.
Идната учебна година продолжуваме кај што запревме.
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Предизвици и научени лекции за во иднина

Мојот план беше само да допрам до него, да сака да соработува, да работи, да доживува
успех. На часовите со логопедот го пренесува нашето искуство, а ние соработуваме,
обострано го прифакаме пристапот што доведува до резултати. Наставничката се
надоплонува со нашата работа, родителот исто така... За мене ова е инклузивен пристап во
работата со ученик со посебни образовни потреби. Моите часови немаат дневна подготовка,
план, но имаат ентузијазам, умеење и многу љубов. Заедничката соработка многу му помогна
на детето, кое за 10 часа покажа многу. И тогаш кога се чини дека ве вратил на почеток, во
случај на дислексија не треба да ве обесхрабри. Довербата и трпеливоста значат многу за
ученикот кој знае дека не е оставен сам.
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Вклучување на родителите - Убавка Бутлеска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Убавка Бутлеска

Место на живеење/работа

Прилеп/Кривогаштани

Име и општина на училиштето

ООУ „Манчу Матак“ –
Кривогаштани

На овој повик се појавувам во улога на педагог

Опис на успешната активност/ искуство

Поради посочувањето на недостатокот од вклученост на родителите во процесот на учење
со своите деца (од страна на сите наставници), во соработка со одделенските наставници
одржав по една средба – работилница со родителите на ниво на паралелка за да се истакне
важноста од вклучувањето на родителите и нивно учество во процесот на читање дома.
Во првото полугодие одржав три работилници со родителите на учениците од прво до
четврто одделение, а во второ полугодие уште една со родителите на учениците од петто
одделение. Работилниците беа организирани на возрасни нивоа на учениците: во прво
одделение, во второ одделение, трето и четврто одделение заедно и во петто одделение.
Работилниците беа на тема „Читајте со своето дете“, траеа по 45 минути и се состоеа од три
дела:
• Бура на идеи за читањето и споредба на истата со цртежите од нивните деца;
• мини лекција за тоа кога, колку, зошто и како да се чита со децата (стратегии за
читање) – преку презентација и интеракција со родителите;
• мини лекција од што е составен процесот на читање – преку презентација на педагогот;
• работа во групи на родители со одредени задолженија со различен пристап при
читањето и презентација на сработеното.
• За родителите во петто одделение работилницата се состоеше во пристапи како
читањето да го стават во функција на учењето, односно помош во учењето на нивните
деца. Им претставив неколку методи за успешно учење, а посебно внимание обрнавме
на вештините за изработка на концептуални мапи.

Влијание на активноста кај децата

Со обрнување на внимание на родителите за овој проблем се зголеми и разбуди свеста кај
родителите; дека со насоките кои им се дадени за важноста на процесот на читање дома, ќе
се зголеми интересот на родителите за вклучување во образованието на своите деца.
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се зголеми интересот на родителите за вклучување во образованието на своите деца.

Предизвици и научени лекции за во иднина

На крајот родителите ја евалурираа работилницата и побараа презентацијата да се сподели
на фејсбук страната/групите. Од нивните рефлексии добив поттик да продолжам со овие
работилници бидејќи сите се определија дека било поучно и забавно и дека ќе дојдат и друг
пат. Најголемиот број до нив се чувстувале како да научиле нешто ново, некои пријатно, а
само по еден изненаден и тажен. Од прашањето што ново научиле и како ќе го применат, се
согледува нивната внесеност и сфаќање на пораката која сакав да им ја пренесам: секој
родител треба да знае како да чита со своето дете и секојдневно да чита на најразлични
начини.
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Игровна математика - Марина Богојевска и Славица
Ќироска
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Марина Богојевска –
училишен педагог и
Славица Ќироска одделенски наставник

Место на живеење/работа

Тетово

Име и општина на училиштето

ООУ,,Братство – Миѓени,,
Тетово

На овој повик се појавувам во улога на педагог

Опис на успешната активност/ искуство

Во улога на менторки во насока на унапредување на наставата по математика во
одделенска настава педагогот и одделенскиот наставник одлучија да осмислат работилница со
игровни активности преку кои наставниците од одделенска настава ќе се запознаат со
неколку интересни игри за сите три етапи на часот. Преку овие игри учениците учат, се
забавуваат и воочуваат, воспоставуваат контакти, вежбаат и ги развиваат умствените
способности.
Работилницата се планираше околу две недели. За тоа време сурфафме малку на
интернет со цел да се едуцираме плус на ова поле. Користевме разни информации од повеќе
интернет портали, неколку прирачници и др вид на стручна литература.
Откако теоретски добивме корисни сознанија како играта може да ја направи
математиката полесна и поинтересна преминавме на избор на игровни активности. Избравме
5 игри кои сметавме дека ќе бидат најприменливи и најинтересни за учениците.Потоа
направивме презентација за работилницата со наставниците ( прилог). Следуваше набавка на
потрошен материјал со кој на работилницата наставниците ќе ги испробаат и практично
игрите ( коцки, сламки, дидактички материјал, разни детски ситни играчки, капачиња, топчиња,
картончиња во боја со зададени задачи и резултат, коцки со броеви од 1 до 6 и сл.
Работилницата се реализираше со наставниците од одделенска настава. Најпрво се објасни
значењето на играта за детскиот развој и за улогата на играта во математиката. Потоа
следеше објаснување на сите 6 игри. Секоја игра откако се објасни се одигра ос страна на
наставниците ( во група или во пар). Сето тоа траеше околу 180 минути.
Игрите беа интересни и по кажување на наставниците прилагодени и применливи за
учениците како согласно возраста, така и за сите етапи од часот. Секој наставник ја доби PPT
презентацијата.
Потоа следуваше имплементација на наученото во практиката. Наставниците ги
применуваа игрите на часовите а до педагошко-психолошката служба доставуваа дневни
подготовки за час со применан на истите. Сработеното исто така стана дел од развоните и
репрезентативните портфолија на учениците.
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Влијание на активноста кај децата

Учениците игрите ги прифатија многу добро. Тие активно се вклучуваа на часовите каде истите
се применуваа. Преку игрите оперираа со броеви, со геометриски облици и величини,
решаваа задачи и составуваа текстуелни задачи.Но се развиваше натпреварувачки дух и учеа
да соработуваат меѓу себе за да дојдат до решението. Истовремено се релаксираа.
Математиката за нив не е веќе само решавање на задачи, туку стана игра преку
која учат да соработуваат, да се натпреваруваат и да опишуваат и смислуваат нови
ситуации.Научија и сами да поставуваат текстуелни задачи.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Предизвик , па се прашувавме како ќе се прифатат игрите најпрво од страна на наставниците,
а потоа преку нив и од страна на учениците. Но на самата работилница видовме дека
наставниците активно учествуваа, успешно ги офиграа игрите па дури и навиваа. Нивната
констатација уште тука беше дека се ова интересни игри, лесно применливи и нови за
учениците. Беа задоволни што има игри са секоја од трите етапи од часот, за секоја возраст
( во секое одделение) и за сите ученици независно нивните способности и стекнати знаења,
умеења и вештини. Во игрите можат да се вклучат и ученици со посебни потреби.За да бидат
активноста поуспешни, аматематиката да биде поинтересна за учениците размислуваме истата
работилница да ја реализираме и со родители за да овие игри најдат примена и во
семејството , за вежбање и учење.
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Петокот #За учениците - Љуљзим Зеќири
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Љуљзим Зеќири

Место на живеење/работа
Име и општина на училиштето

ОУ “Прпарими” – Чегране,
Гостивар

На овој повик се појавувам во улога на Училишен директор

Опис на успешната активност/ искуство

Петокот #За учениците
Сè започна во месец февруари, односно веднаш по зимскиот распуст кога заедно со група
наставници подготвивме книга во врска со историјата на нашето училиште по повод
патрониот празник на нашето училиште на 07.03.2016 година која ја насловивме “Патувањето
на основното училиште „Прпарими” - Чегранe.
За време на средбите во однос на историјата на нашето училиште, беа дадени и други идеи
во полза на воспитно-образовниот процес, кои ги анализиравме долго во однос на тоа како
треба и што треба да се стори за:
1. Да се зголеми активноста на учениците дома и во училиште?
2. Да се зголеми активноста на наставниците?
3. И истовремено да се издигне на високо ниво соработката на институцијата училиште со
родителите, соработка која е суштествена, за доброто на воспитно-образовниот процес
и особено во полза на учениците.
Заедно со раководниот тим на нашето училиште одлучивме да создадеме проект кој ќе го
носи печатот на нашето училиште. Одлучивме овој проект во себе да се содржи од
објавување од страна на самите ученици во одреден ден на сите проекти, творби, работи
кои се реализирани во текот на целата недела.
Потоа наведениот проект го претставивме на колегиумот на наставниците и работевме на
создавање потребни услови во училиште за реализирање на овој проект: подиум,
озвучување, видеобим, разни постери, итн.
На крајот го определивме петокот како ден во кој ќе го реализираме редовно овој проект и
истиот го нарековме: Петок # За учениците.
Важен чекор за кој мислевме дека ќе го зголеми интересот и важноста на нашиот голем
проект беше пласирањето на сите овие активности и на интернет, односно на службената
страница на нашето училиште на Фејсбук.
На почетокот го споделивме долунаведеното известување на службената интернет страница
и на Фејсбук страницата на основното училиште „Перпарими“ – Чегране:
Драги ученици и почитувани родители,
Сакаме да ве известиме деке согласно развојот, напредокот на нашето училиште и држењето
чекор со развиеното современо образование во рамките на институцијата „Прпарими“ –
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чекор со развиеното современо образование во рамките на институцијата „Прпарими“ –
Чегране, секој ден, недела и месец се организираат разни активности од страна на
наставниците и учениците, на кои активности одлучивме да им посветиме посебна важност и
истите да ги споделуваме секој викенд на оваа единствена интернет страница на нашето
училиште.

Со посебна почит, раководството на ОУ „Перпарими“ – Чегране.
Развој на проектот Петокот #За учениците
И така, вториот петок од месец март започна презентацијата на првите проекти. Беа тоа
проектите по физичко воспитание кои само беа набљудувани од страна на екипата
организатори на овој проект.
Проектот продолжи со претставување на проектите, како кај предметната, така и кај
одделенската настава во нашето училиште.
Нашиот проект по неколку недели презентации го доби и потребниот интензитет. Го
раздвижи целиот образовен спектар, раководството, педагошкиот кадар, самите ученици,
како и родителите.

Влијание на активноста кај децата

Откако ги реализиравме овие проекти неколку месеци по ред дојдовме до овие заклучоци,
кои мислиме дека се корисни за воспитно-образовниот процес, учениците, наставниците,
училиштето и локалитетот.
• Се зголеми интересот на учениците во училиште.
• Се зголеми активноста на учениците во училиште.
• Се зголеми ангажманот на наставниците во училиште и дома.
• Училиштето стана уште поотворено за родителите, правејќи им ја полесна
комуникацијата со наставниците, раководството и практично почесто да ги гледаат
активностите на училиштето.
• Се издигна на највисоко ниво соработката со приватни и јавни институции.
• Треба да се истакне дека на учениците им е намалена тремата од јавни настапи, пред
камерите, со микрофон во раце, или настапот пред власти и поставувањето прашања
до нив.
Но, реално, проектот Петокот#За учениците дава и дополнителна вредност и печат,
заштитен знак на нашето училиште.
За повеќе информации посетете ја интернет или Фејзбук страницата на училиштето или
дојдете и посетете го „Прпарими“ во петок.
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Предизвици и научени лекции за во иднина
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E Premtja #PërNxënësit - Lulzim Zeqiri
Friday, September 16, 2016

Emri dhe mbiemri

Lulzim Zeqiri

Vendi i banimit/punës
Emri dhe komuna e shkollës

ShF “Përparimi” – Çegran,
Gostivari

Në këtë thirrje paraqiteni në rolin e

Drejtori i shkollës

Përshkrimi i aktivitetit/përvojës së suksesshme

E Premtja #PërNxënësit
Gjithçka filloi në muajin shkurtë, gjegjësishtë menjëherë pas pushumit dimëror kur së bashku me një
grupë mësimdhënësish përgaditëm një libër në lidhje me histroikun e shkollës tonë për hirë të
festës së ditës së shkollës tonë më 07.03. 2016 të cilin e tittulluam “Rrugëtimi I shkollës fillore
“Përparimi” Çegran”.
Gjatë takimeve në lidhje më Historikun e shkollës tonë, u shtruan edhe ide tjera në dobi të procesit
edukativo arsimorë të cilat I analizuam gjatë në lidhje me atë se si duhet? Dhe çka duhet bërë që:
1. Të shtohet aktiviteti I nxënësve në shtëpi dhe shkollë?
2. Të shtohet aktiviteti I mësimdhënësve?
3. Dhe njëkohësishtë të ngritet në një nivel më lartë bashkëpunimi I institucionit shkollë me
prindërit? Bashkëpunim ky I cili është esencial, në të mirë të procesit edukativo arsimor dhe
sidomos në dobi të nxënësve.
Bashkarisht me ekipin drejtues të shkollës tonë vendosëm që ta krijojmë: Projektin Globalë I cili
do të mbajë vulën e shkollës tonë! Ky projektë brenda tijë vendosëm që të përmbajë:
• Publikimin nga ana e vetë nxënësve në një ditë të caktuar të të gjitha projekteve, punimeve,
punëve të realizuara gjatë gjithë javës.
• Pastaj projektin në fjalë e paraqitëm në mbledhje të kolegiumit të arsimtarve.
• Pastaj krijuam kushtet e nevojshme në shkollë për realizimin e këtij projekti praktikishtë, si:
Podium, Zërim, Videbim, Postera të ndryshëm etj.
• Në fundë caktuam ditën e Premte si ditë të projekteve, dhe projektin global e quajtëm: E
Premtja #PërNxënësit.
Hapë I rëndësishëm I cili menduam se do ti shtojë interesimin dhe rëndësin projektit tonë të
madhë ishte plasimi I të gjithë këtyre aktiviteteve edhe në internet, respektivishtë në rrjetin
social: Facebook! Gjegjësishë në faqen zyrtare të shkollës tonë në facebook me emrin: Shkolla
Fillore Përparimi Çegran.

Fillimisht shpërndamë këtë lajmërim që e keni më poshtë, në faqen zyrtare të shkollës fillore
“Përparimi” – Çegran në Facebook, i cili lajmërim gjendet në faqen tonë të internetit.
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“Përparimi” – Çegran në Facebook, i cili lajmërim gjendet në faqen tonë të internetit.
Zhvillimi i projektit E Premtja #PërNxënësit

Dhe kështu të premten e dytë të muajit mars filloi prezantimi I projekteve të para. Ishin
projektet e eduaktës fizike të cilat vëtëm u vëzhguan nga ana e ekipit organizues të këtij
projekti.
Projekti vazhdoi me prezantimin e projekteve, si tek cikli I lartë ashtu ehde tek cikli I ulët pranë
shkollës tonë.
Projekti ynë pas disa javë prezantimesh mori ehde intenzitetin e duhur. Vendosi në lëvizje të
gjithë spektrin arsimorë, udhëheqësin, stafin pedagogjik, vetë nxënësit si dhe prindërit.

Ndikimi i aktivitetit te fëmijët

Pasi që kemi realizuar këtë projektë për disa muaj me radhë kemi ardhur në këto konstatime, të
cialt mendojmë se janë të dobishme për procesin edukativo arsimor, nxënësit, mësimdhënësit,
shkollën dhe lokalitetin:
• U ritë interesimi I nxënësve në shkollë.
• U ritë aktiviteti I nxënësve në shkollë.
• U ritë angazhimi I mësimdhënësve në shkollë dhe shtëpi.
• U hapë shkolla edhe më shumë për prindërit, duke ju u bërë më I lehtë komunikimi me
mësimdhënësit, udhëheqësin dhe praktikishtë të shohin aktivitetet e shkollës më shpeshë.
• U ngritë në nivele më të larta bashkëpunimi me institucione private e publike.
• Duhet të theksohet se nxënësve u është zvogëluar trema në dalje publike, para kameras, me
mikrofon në duar, ose dalja përballë ndonjë autoriteti dhe parashtrimi I pyetjeve kundrejtë
tyre.
Por realishtë, Projekti Global I Shkollës tonë: E Premtja #PërNxënësit mundë të llogaritet edhe si
vlerë e shtuar e shkollës tonë.
Për më shumë ejani dhe vizitojeni “Përparimin” të Premten dhe binduni!

Sfida dhe mësime të nxjerra për në të ardhmen
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Детска емисија: Николина Атанасова и Кирил
Барбареев
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Николина Атанасова
проф. Кирил
Барбареев

Место на живеење/работа

Виница

Име и општина на училиштето

УГД - Штип

На овој повик се појавуваме во улога
на

Студент и ментор на
дипломска работа

Опис на успешната активност/ искуство

Николина: На дипломската работа работев околу 9 месеци. За планирање на теоретскиот
дел ми беа потребни околу три месеци, два месеци работев на сценариото како и она што
би ми било потребно за да можам да го реализирам практичниот дел, а додека останатите 4
месеци работев на снимањето и подготовка на материјалите за снимање. За изработка на
емисијата ми беа потребни: кукла, специјално изработена за да биде маскота во емисијата,
театар за сенки кој би можел да служи и за други намени, специјално изработени предмети и
букви од хартија, како и цртежи за шпиците и лаптоп кои ми помагаше за надградба на
идеите и запишување на истите. Во реализацијата на активноста најголем дел од работите ги
работев јас, а постојана поддршка и совети добивав од мојот ментор професорот Кирил
Барбареев. Монтажата и снимањето целосно ги реализираше Александар Максимов
(техничар во УГДТВ), а при изработката на театарот, куклата, сенките и цртежите се погрижија
моето семејство, другари и пријатели. Сценографијата е дело на вештите раце на дечињата
од градинката „ Вера Циривири - Трена“ од Штип. Поддршка добив и од градската
библиотека „Гоце Делчев“ кога станува збор за потребна литература.
Емисијата трае 7 минути и е со наслов „Бесконечно царство“. За оваа дипломска работа бев
мотивирана од фактот дека секојдневно се соочувам со сиромашни медиумски содржини на
ниво на држава. Емисијата е од едукативен карактер и се состои од повеќе различни делови,
а доколку успее како проект планирано е секој дел да биде посебна кратка емисија. Децата
постојано ги учат буквите, азбуката, бројките и други слични работи на англиски, па сакав да
има емисија за деца во која ќе можат да ги изучуваат и на македонски. Емисијата започнува
со најава на водителот, а потоа и најава на маскотата наречена „Умниот Мино“, продолжува
со анкета на деца на конкретно прашање „Што е буква, азбука и писменост?“, по одговорите
на децата „Умниот Мино“, го објаснува вистинското значење на овие поими. Следува
театарот на сенки кои ги опишува буквите и нивното значење. Потоа е поучната приказна
која ги учи колкава е моќта на писменоста, за пред крајот да следува прилог со кој ќе ги
научи како сами да си ја изработат азбуката и да составуваат зборчиња од каменчиња.
Емисијата завршува со гатанки. За дипломската работа сакав да опфатам повеќе делови во
една емисија, но понатаму сакам да создадам една платформа наречена „Бесконечно
царство“, во која посебно би обработувала поучни приказни, посебно театарот на сенките да
ги учи за буквите, броевите и други разни едукативни содржини кои се дел од образовната
програма. Умниот Мино да им помага на децата да ги осознаат вистинските одговори на
голем број поими кои им се нејасни. Да имаат можност да учат гатанки, брзозборки и
бројалки. Пред се сакам оваа емисија да им помогне на наставниците при предавањето на
наставните содржини.
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Влијание на активноста кај децата

Во моментот децата немаат многу можности преку меидумите да гледаат едукативни
содржини на македонски јазик. Мојата емисија обработува теми кои се занимаваат токму со
оваа проблематика. За изучувањето на азбуката и описменување, а понатаму планирам да
разработам и содржини поврзани со броењето и математиката.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Би вклучила повеќе луѓе при реализирањето на проектот. Со тоа би се зголемила
ефикасноста и брзината на работа. Поради ограничената финансиска ситуација, а со тоа и
ограничените минимални ресурси, некои од активностите се реализираа доста бавно.
Ова се планира да биде проект и целосна продукција на УГДТВ кој ќе оди на регионални и
национални ТВ.
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Туторска настава за ученици со потешкотии во
читање - Ромски ресурсен центар
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Ирена Митковска

Место на живеење/работа

Ромски ресурсен центарСкопје

Име и општина на училиштето

„Браќа Рамиз-Хамидˮ,
општина Шуто Оризари

На овој повик се појавувам во улога на Наставник-тутор

Опис на успешната активност/ искуство

Станува збор за ативности поврзани со проектот Туторирање на ученици Роми од второ,
трето и четвртто одделение во општина Шуто Оризари, каде јас веќе втора година сум
ангажирана како наставник-тутор за предметите македонски јазик и математика. Еднаш
неделно се оддржува блок од 2 часа во времетраење од 90 минути со пауза меѓу едниот и
другиот час.
За часовите се подготвувам претходниот ден. Тоа се истите содржини предвидени со
Програмата во редовната настава на учениците од второ, трето и четвртто одделение.
Најчесто работата е индивидуална или групна во зависност од тоа кои се потешкотиите со кои
се соочуваат децата.
При читањето често користиме текстови од учебникот или текстови кои јас ги одбирам со
содржини кои се интересни за учениците. Тоа се ученици кои малку или воопшто не читаат.
Со таквите ученици зборовите ги делиме на слогови, а потоа на глас го кажуваме споениот
збор.
Учениците, пак, кои немаат проблеми со писменоста постигнуваат подобри резултати во
учењето сакаат да глумат во скечеви наменети за нивна возраст. Секоја леција која треба да ја
обработиме ја подготвувам на тој начин што им цртам одредени цртежи кои ќе ги асоцираат
на содржината што ја учеле. На пример, за наставната соджина Геометриски форми во
просторот покрај вообичаениот дел се трудиме формите како триаголник, квадрат, цилиндер,
конус да ги нацртаме на лист секаде каде, би можеле да ги сретнеме околу нас. Па така,
дојдовме до заклучок дека покривот на куќата има форма на триаголник, нејзината
конструкција е квадрат, сладоледот е состаен од 3 круга и 1 конус , шишето парфем има форма
на цилиндер.
Во делот со македонскиот јазик пак на пример Родот на именките го преставуваме како цртеж
од три балони со различна боја затоа што има три рода: машки, женски и среден род, додека
пак содржината Број кај именките го цртаме со два балони затоа што именките во
макдонскиот јазик разликуваат два броја-еднина и множина. На секој час различно дете црта
некој цртеж поврзан со содржината предвидена за часот. Цртежите од учениците ги собираме
и при крајот од месецот правиме мозаик на хамер од цртежите- вежби што сме ги сработиле.
Најчести материјали кои ги користам се: бели листови, хамер, течен лепак.
Често пати користам креди во боја, фолмастери дрвени боички и наставни листови
предвидени за часот.
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предвидени за часот.

Влијание на активноста кај децата

Учениците се заинтересирани за активностите предвидени за туторската настава во текот на
конкретниот час. Во разговор со наставничката од редовната настава забележавме кај
учениците подобрување при читањето, при извршуваето на математичките операции,
подобрување при ракописното пишување на буквите и сл. Тројца од учениците учествуваа на
натпреварот по математика Кенгур.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Сметам дека туторската настава не треба да биде ограничена само на два часа во текот на
неделата за да може до израз да дојдат многу креативни активности. Имам впечаток дека
учениците се заинтересирани за соработка и сите активно се вклучуваат. За мене како
професор по македонски јазик и литература секогаш ќе биде предизвик доколку успеам
градивото кое навидум е премногу „ тешкоˮ за децата да го преставам на еден поинаков
забавен и креативен начин. Најголем успех за мене е тоа што учениците без проблем можат
да препознаат различни геометриски форми насекаде околу нив. Секогаш кога ќе се сетат на
сонцето се потсетуваат на сонцата преку кои ги научивме личните заменки во македонскиот
јазик или балоните кои ги потсетуваат на тоа колку броја и колку рода има во македонскиот
јазик.
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Здружение за умствен развој - Браин Гинис Куманово
Friday, September 16, 2016

Име и презиме

Здружение за умствен
развој Браин Гинис
Куманово

Место на живеење/работа

Ул.3-та МУБ бр.11 Куманово

Опис на успешната активност/ искуство

Кога е во прашање јазичната писменост, она што можеме да го издвоиме а дава извонредни
резултати е учењето преку слика. На овој начин се зголемува функционалното знаење, се
применува и со деца од 3 год. возраст и со ученици кои учат цели лекции на овој начин. Исто
така применуваме и учење преку асоцијации. За ваква активност потребни се малку
материјали ( молив,тетратка,боички), а исто така и време од 10- 15 мин. за една песничка. На
ист начин се учат и буквите и броевите!
Кога е во прашање математиката, напомнуваме дека во рамките на нашето здружение се
применува програмата Бреинобреин. Се учи преку абакус, а веќе од второто ниво се работи
ментален абакус, односно визуелизација на топчињата. Покрај другите вештини за полесно и
поквалитетно учење се развива и мултитаскинг. Оваа програма е по потекло од Индија, ја
спровдува сертифициран тренер и е најуникатната програма со исклучителни резултати. За
одредени видливи резултати потребно е континуирано вежбање. Програмата опфаќа 10
степени, а за истите потребни се 30 месеци. Материјалите се доставуваат од Индија. Проблем
е што не може секое семејство да им приушти на своите деца квалитетен начин на
усовршување.

Влијание на активноста кај децата

Бидејќи зборуваме за процес, а процесот конктретно во нашето здружение трае цели 3
години, можеме да истакнеме и за првиот и за вториот пример дека имаме резултати, во
однос на подобрување и олеснување на учењето. На пример читање на лектира од 100
страни, ученик од трето одд.ја чита за 60 мин. Или пак на натпревар по математика сите
задачи решени според методот на Бреинобреин му носи на детето Републичка награда....за
нашите резултати може да посведочат и задоволни родители, кои секојдневно ни се
заблагодаруваат.
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заблагодаруваат.

Предизвици и научени лекции за во иднина

Многу е важно да ја поттикнеме љубовта на децата спрема учењето. Во тек е изработка на
квиз кој е замислен да опфати голем дел од РМ , наменет за развој на општата култура, за
развој на самодоверба, како и за пример на сите деца дека само со учење има резултат.
Во годината што измина изреализиравме интерактивни куклени претстави, во кои активно беа
вклучени дечиња од 3 до 13 год. возраст. До колку имаме можност ќе ви презентираме и дел
од истите.
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