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ВОВЕ Д

Во изминативе неколку години Проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП), преку 
компонентата Унапредување на наставата по математика и природните науки, со помош 
на советниците од Бирото за развој на образованието успешно излегуваше во пресрет 
на потребите на одделенските наставници за квалитетна реализација на наставата и 
постигнување повисоки резултати на учениците во основното образование.
Со цел да се помогне реализација на новите наставни програми по математика и 
запознавање на околината во Проектот за основно образование, советниците од Бирото 
за развој на образованието и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор 
по чекор“, одржаа низа семинари и инструктивно-советодавни посети за одделенските 
наставници кои ги посетуваа семинарите на кои беа понудени современи приоди, методи 
и техники за работа со учениците, што ги отсликуваат принципите на концепцијата за 
деветгодишно основно образование – посебно наставата која е насочена кон ученикот.

Како резултат на реализираните обуки наставниците ја подобрија својата практика и ги 
„отворија“ своите училници за колегите од сопственото училиште и од другите училишта 
споделувајќи ја својата работа преку реализација на отворени часови, подготовка и 
објавување на реализирани наставни часови и видео снимки на наставни и вон-наставни 
активности и тоа главно преку интернет страната на проектот. 

Во рамки на компонентата Унапредување на наставата по математика и природни науки 
и со поддршка од Бирото за развој на образованието, со цел да се одржат позитивните 
промени во наставата и да се споделат добрите практики со сите наставници во Република 
Македонија, беше објавен јавен повик за доставување примери на реализирани 
наставни часови од наставниците од одделенска настава кои што имаат поминато обука 
во компонентата Унапредување на наставата по математика и природните науки во 
Проектот за основно образование. 
Примерите на реализираните наставни часови од наставниците од одделенска настава 
што беа доставени до советниците од Бирото за развој на образованието се објавени 
во овој прирачник, во печатена и проширена ЦД верзија. Во печатениот дел има 16 
примери на дневни теми и часови  а на ЦД верзијата презентирани се уште 18 дневни 
теми и часови.

Тимот на проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП), Бирото за развој на 
образованието и Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“, 
им честитаат и им се заблагодаруваат на наставниците - автори на овој материјал, како 
и на учениците и училиштата во кои се реализирани објавениве примери на добра 
практика.





Почитувани наставници на 21 – от век

Целта на овој прирачник е да ви помогне квалитетно и ефективно да 

ги реализирате новите наставни програми по математика и запознавање 

на околината во првите три одделенија од деветгодишното основно 

образование, користејќи ја новата наставна методологија. 

Веруваме дека многумина од вас веќе ги преуредиле своите училници 

во стимулативни средини кои одговараат на предизвиците што ги носи 

21-от век и на потребите на сите ученици, овозможувајќи реализација на 

нивните целосни потенцијалии. Во вашите училници веќе се случуваат 

промени во наставата и учењето, во оценувањето, се применува 

информатичка технологија, учениците истражуваат, експериментираат, 

решаваат проблеми и се поттикнати да размислуваат и да поставуваат 

прашања. 

Учењето се базира на конструктивистичката теорија и се поврзува со 

животот. Ученикот е поттикнуван да ги открива принципите, основите 

и суштината на поимите и да стекнува трајни и применливи знаења. 

Ученикот не е  само подучуван, туку преку различните организирани 

и животни ситуации среќава и добива различни непосредни животни 

искуства. Тој учи низ животот и за животот. Преку современата настава, 

вие како наставници на учениците им помагате да бидат поуспешни во 

учењето и да развијат вештини за 21-от век. 

Прирачникот дава практични примери на интегрирани активности во 

наставата, спроведени од страна на ваши колеги и идеи како на вашите 

часови да го подобрите учењето на учениците и како да реализирате 

активности преку кои ќе го поттикнувате социјалниот, интелектуалниот, 

емотивниот и физичкиот развој на вашите ученици, соодветно на нивната 

возраст и степен на развој.

Се надеваме дека понудената содржина ќе ја разбуди вашата професионална 

љубопитност, иницијативност и креативност, што ќе резултира со уште 

поуспешни и креативни активности.





Занаетчиство



ПРИМеР ЗА чАС
Наслов: Занаетчиство

Предмет: Природа и општество

Одделение: трето - осумгодишно основно образование  

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се запознае со стопанската дејност - занаетчиство;•	

се запознава со работата на луѓето во разните видови занимања;•	

формира правилен однос кон работата - ги сфати вредноста и улогата на човековиот труд; •	

ги проширува знаењата  за истражувачката постапка;•	

се оспособува да анализира и да синтетизира;•	

се оспособува за логично размислување;•	

се оспособува и се охрабрува за одговорно однесување;•	

ја јакне самодовербата;•	

се оспособува за активно слушање;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

тетратки;•	

книга;•	

учебник;•	

видеокамера;•	

работни ливчиња;•	

фотоапарат;•	

„флипчарт“- хартија;•	

ткаенини;•	

хартија, моливи, фломастери;•	

метар;•	
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ножици;•	

игла и конец за шиење;•	

материјали за изработка на накит;•	

лепило.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат да набројат неколку занаети;•	

знаат како се нарекуваат работниците што се занимаваат со занаетчиство, какви •	

алати користат и какви производи се произведуваат во занаетчиските дуќани;

можат да наведат примери за одговорно однесување;•	

умеат да искажат почит кон работата на луѓето;•	

умеат внимателно да слушаат;•	

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.•	

Поими: 

стопанска дејност, занаетчиство, занает, алати.

Методи: 

дидактичка игра, истражување, дијалог, монолог, дескриптивен метод, метод на 

демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот разговара со учениците во врска со претходно учените  содржини за 

стопански и за нестопански дејности.
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Активности  за учење и за поучување

Наставникот почнува разговор со учениците околу стопанските дејности, поконкретно 

за занаетчиството. На учениците им кажува да размислат какви занаетчиски дуќани има 

во нивната околина на живеење и за кои други занаети имаат слушнато. Наставникот 

поставува низа прашања, како, на пример: Има ли некој ученик/ученичка роднина што 

се занимава со некој занает и кој занает е тоа?; Што и со што работи тој занаетчија?; 

Какви производи произведува тој занаетчија?; Какви занаети имало порано?; Можете 

ли да ги опишете предметите што ги имате дома, а биле изработени многу одамна 

од различни занаетчии?; Ако сте посетиле занаетчиски дуќан, што сте виделе таму?; 

Што работеше мајсторот таму?; Кои алатки ги користеше притоа?; Какви производи 

изработуваше тој занаетчија?; Кој ги купува тие производи?; Кој занает најмногу ви се 

допаѓа и зошто?; Кои се најстарите занаети во местото во кое живеете? Наставникот, 

преку одговорите на учениците, осознава колку учениците знаат за занаетите. Потоа 

ги прашува што уште сакаат да научат и да истражуваат за нив. Откако сите ученици ќе 

се искажат, се делат во 4 групи по 5 ученика. Секоја група добива различни задачи.

I ГРУПА

Истражувај во добиените учебници и книги и одговори на следните прашања!•	

Што е тоа занаетчиство?•	

Какво занимање е занаетчиството?•	

Каде работат занаетчиите?•	

Како се нарекуваат работниците што се занимаваат со занаетчиство?•	

Какви се алатите што ги користат занаетчиите?•	

Во колкав број се производите што се произведуваат во занаетчиските дуќани?•	

Наброј неколку занаети!•	

Добиените податоци од истражувањето внеси ги во табелата (прилог бр. 1).

ШТО Е ЗАНАЕТЧИСТВО?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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II ГРУПА

Замисли дека си занаетчија кој изработува накит. •	

Од дадениот материјал на другарчето изработи му белегзија.•	

Пред да започнеш да работиш, измери го обемот на раката на другарчето.•	

Според добиените мерки, изработи ја белегзијата.•	

Анализирај и размисли!

Во што се слични и различни белегзиите што ги изработивте во групата?

Внеси во табелата!

Име на другарчето на кое 
му се изработува белегзија Обем на раката должина на белегзијата
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(ПРИЛОГ БРОЈ 2)

III ГРУПА

Замисли дека си занаетчија кој шие облека. •	

На моделот кукла од дадениот материјал изработи му здолниште. •	

Пред да започнеш да работиш, земи мерки од куклата (должина и ширина на здолништето).•	

Според добиените мерки, изработи го здолништето.•	

Анализирај и размисли!

Во што се слични и различни здолништата што ги изработивте во групата?

IV ГРУПА

Замислите дека сте занаетчии - грнчари.•	

Од дадениот материјал – глина, изработете неколку модели на чаши, вазни, садови •	

за дома и сл.

Размисли!

Што сè му е потребно на занаетчијата за да може да произведува?

Учениците работат во своите групи, а наставникот надгледува и ако е потребно, 

поттикнува, охрабрува, појаснува.

Евалвативен дел

По завршената работа, секоја група ги презентира своите трудови и ги изложува на 

одреденото место во училницата.
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? Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на изработените белегзии и здолништа. •	

Евидентен лист за следење на однесувањето на ученикот/ученичката во групата.•	

                                                                                                             

Владанка Димитрова Урошева,
ОУ „Христијан Тодоровски – Карпош“, Скопје
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Година, годишни времиња



А20

ПРИМеР ЗА дНеВНА ТеМА
Година, годишни времиња

Предмети: Запознавање на околината - Месеци во годината, годишни времиња;  

           Математика - Мерење време (месец, година); 

           Македонски јазик - Обработка на песната „Годишните времиња“.

Одделение: трето

Време: еден училиштен ден

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги научи месеците и годишните времиња;•	

се запознае со народните имиња на месеците во годината;•	

научи за времетраењето на месеците и на годишните времиња; •	

се оспособува за давање едноставни објаснувања за причините за временските промени;•	

се оспособува да процени колку месеци се потребни за нешто да се заврши;•	

се оспособува да ги одредува парните и непарните броеви до 100;•	

учи да собира и да одзема броеви до 100;•	

се оспособува да разликува поезија од проза;•	

се оспособува да разликува и да именува строфа и стих;•	

се оспособува да ги пронаоѓа римуваните зборови во песна;•	

се оспособува да го искажува изминатото време во месеци;•	

се оспособува за работа во група.•	
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Што е потребно: 

жолт круг направен од хамер; •	

картончиња со напишани имиња на месеците;•	

кутија со картончиња во боја (жолти - есен, зелени - пролет, сини - лето и бели - зима);•	

песна „Годишните времиња“;•	

календари, енциклопедии, книги;•	

работни листови;•	

прибор за пишување, боички, табла и креда.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ги именуваат месеците и годишните времиња и народните имиња на месеците во годината;•	

знаат колку време траат месеците и годишните времиња;•	

можат да даваат едноставни објаснувања за причините за временските промени;•	

ги именуваат, одредуваат парните и непарните броеви до 100;•	

се способни за решавање задачи со собирање и одземање на броевите до 100;•	

прават разлика помеѓу поезија и проза;•	

именуваат строфа и стих во песна;•	

можат да пронаоѓаат римувани зборови во песна;•	

умеат да го искажуваат изминатото време во месеци при вербално изразување;•	

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.•	

Поими: месеци во годината, пролет, лето, есен, зима, народни имиња на месеците, 
строфа, стих, римувани зборови, временски промени, парни и непарни броеви до 100.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, разговор, објаснување, 
илустрација, демонстрирање, дескриптивен, анализа-синтеза.

Место на реализација: училница – научен центар, математички центар, центар за 
читање, центар за пишување.
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ЗАПОЗНАВАњЕ НА ОКОЛИНАТА

Тек на активностите 

Воведни активности

Наставникот ги замолува учениците да седнат во круг. Тој им покажува жолт круг направен 

од хамер и ги прашува учениците што прво помислуваат кога ќе го видат кругот. Учениците 

набројуваат: топка, балон... Сонце. Сега наставникот поведува разговор со учениците за 

тоа кого го затоплува Сонцето (растенијата, животните, луѓето). Наставникот прашува: 

„Каде живеат тие?“ (На планетата Земја). Следува заклучок дека Сонцето ја затоплува 

и ја осветлува планетата Земја. Наставникот поставува прашање: „Кој се движи, а кој 

од нив мирува?“ Кога ќе го добие точниот одговор, бара од ученикот/ученичката кој/а 

одговорил/а да каже од каде и од кого го дознал/а тоа. Заклучуваат дека Земјата се врти 

околу Сонцето. Наставникот поставува ново прашање: „Колку време  е потребно на 

планетата Земја за да направи еден круг околу Сонцето?“ (Една година). Повторно се 

поставуваат прашањата за тоа од каде, од кого учениците го дознале тоа.

Следува игровна активност - со едната рака учениците се фаќаат за кругот кој го 

симболизира Сонцето (направен од хамер), а еден/една ученик/ученичка се движи 

околу нив држејќи топка во раката - како симбол за планетата Земја. Сите ученици на 

глас ги кажуваат имињата на месеците. Кога ученикот/ученичката со топката ќе го чуе 

името на месецот декември, односно ќе направи еден круг околу другарчињата, тогаш 

ја остава топката на другарчето до кое стигнал/а и тоа го продолжува кругот. Активноста 

се повторува уште еднаш, со цел да се утврдат претходните знаења на учениците за 

имињата на месеците.

Активности за учење и за поучување 

Во наредната активност учениците од кутија извлекуваат по едно картонче на кое е 

напишано името на месецот. Картончињата се во боја и месеците се поделени според 

годишните времиња (жолти - есен, зелени - пролет, сини - лето и бели - зима). Секој 

ученик си го прикачува картончето, а потоа застануваат во круг според редоследот на 

месеците во годината (од јануари до декември). Ги именуваат месеците и кажуваат колку 

денови има секој од нив. На пример: јануари - 31 ден, февруари - 28 итн. 

Следува активност за парни и за непарни броеви. Учениците кои имаат картонче со име 

на месец кој има парен број денови - клекнуваат, а со непарен број денови - стојат. Потоа 

играта се повторува, но учениците ги заменуваат картончињата со името на месеците.

Учениците се делат во четири групи според боите на картончињата (жолта, зелена, 

сина и бела) и секоја група се сместува во четирите агли на училницата. Наставникот ги 
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прашува: „Што мислите, според што сте така поделени?“ (Според годишните времиња). 

Следува импровизирана драматизација каде што еден ученик, кој ја претставува 

годината, оди во посета на четирите годишни времиња и со нив разговара за нивните 

карактеристики.

Следува разговор:

Годината: Добар ден.

Групата: Добар ден. Кој е?

Годината: Јас сум, Годината. А кои сте вие?

Групата: Тука е есента со своите деца: Септември, Октомври и Ноември.

Годината: Што работите?

Групата: Собираме плодови и подготвуваме зимница. Истураме дожд на земјата од 

темните облачиња.

Годината: До гледање. Ќе одам кај друго годишно време.

Групата: До гледање.

Потоа Годината продолжува со запознавање на другите годишни времиња. На овој 

начин учениците ги кажуваат имињата на месеците во годишните времиња и основните 

карактеристики на секое годишно време.

АКТИВНОСТИ ПО ЦЕНТРИ

Се отвораат центрите, учениците заминуваат во нив и добиваат упатства за работа во 

секој од центрите. Ротацијата ќе биде по активности, а не по центри.

Центар за читање

Учениците имаат задача тивко 

во себе да ја читаат песната 

„Годишните времиња“, а потоа 

да го определат бројот на 

строфите и на стиховите во 

песната (тоа да го запишат) и 

да ги подвлечат римуваните 

зборови во песната.
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Центар за пишување

Учениците во овој центар 

треба да ја препишат строфата 

на годишното време во кое 

е нивниот роденден и да ја 

илустрираат.

Математички центар

Учениците кои се определиле 

за овој центар треба да ги 

решат задачите кои се дадени 

во работниот лист (задачи 

со собирање и одземање на 

броевите до 100).

Научен центар

Задача на овие ученици е 

да нацртаат табела во која, 

покрај името на месецот, ќе го 

запишат и неговото народно 

име, кое, пак, ќе го пронајдат во 

календарите, енциклопедиите 

и книгите што ги има во 

научниот центар.
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Евалвативни активности

Учениците ги презентираат решенијата на добиените задачи по центрите: ја читаат 

песната и го кажуваат бројот на строфи и стихови во секоја строфа, ги читаат 

римуваните зборови; ја читаат строфата која ја препишале и даваат објаснување за 

илустрацијата која ја направиле; ги читаат и проверуваат решенијата на задачите и 

барањата од работниот лист; ги читаат народните имиња на месеците.

Неколку ученици го кажуваат името на месецот кога е нивниот роденден, народното 

име на тој месец, колку денови трае и во кое годишно време е тој месец. 

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на исказите на учениците.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.

Силвана Арсовска,
ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Скопје





Година, годишни времиња
Вода
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ПРИМеР ЗА дНеВНА ТеМА
ВОдА

Предмети: Запознавање на околината - Својства на водата; 

           Математика - Мерење течности (литар); 

           Македонски јазик - Обработка на текст „Расплаканото поточе“, 

           Ликовно образование - Илустрирање текст.

Одделение: трето

Време: еден училиштен ден

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се оспособува да ги воочува својствата на водата;•	

се охрабрува да дава претпоставки за промените што би настанале;•	

се оспособува за давање едноставни објаснувања за својствата на водата;•	

се оспособува за мерење течности;•	

се запознае со мерката за мерење течност – литар;•	

се оспособува да споредува количества течности (повеќе од, помалку од, исто толку);•	

се оспособува правилно и гласно да чита и да чита во себе;•	

се оспособува да изнајде реченици според дадено барање;•	

се охрабрува да илустира текст со правилна примена на средствата за цртање.•	

Што е потребно: 

вода; •	

чаши и шишиња;•	

хартиени кеси;•	
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текст „Расплаканото поточе“;•	

решо;•	

ѓезве;•	

шеќер, сол;•	

темперни бои;•	

мраз;•	

работни листови;•	

„флипчарт“-хартија;•	

прибор за пишување, прибор за цртање, табла и креда.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да:

ги набројуваат својствата на водата;•	

можат да даваат едноставни објаснувања за својствата на водата; •	

искажуваат претпоставки за промените кои би настанале;•	

можат да мерат течности и количеството да го искажуваат во литри;•	

набројуваат што се мери со литри;•	

можат да споредуваат количества течности и да ги користат термините: повеќе од, •	

помалку од, исто толку;

умеат правилно и гласно да читаат и да читаат во себе;•	

умеат да најдат реченици според дадено барање;•	

илустрираат текст.•	

Поими: својства на водата, литар, повеќе од, помалку од, исто толку, предвидување. 

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, разговор, објаснување, 

илустрација, демонстрирање, дескриптивен, анализа-синтеза.

Место на реализација: училница – научен центар, математички центар, центар за 

читање, уметнички центар.

29
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ЗАПОЗНАВАњЕ НА ОКОЛИНАТА

Тек на активностите
 

Воведни активности

Учениците се делат на четири групи и наставникот на секоја група ù дава по една 

затворена хартиена ќеса во која има по еден скриен предмет: стаклена чаша, пластична 

чаша, шолја и шише. Учениците имаат задача само со допир на ќесата да погодат 

што има во неа. Тие во своите групи, преку ќесата, го допираат скриениот предмет и 

коментираат за него, кажуваат за обликот на предметот, даваат претпоставки за тоа од 

каков материјал е направен, што може да има во ќесата и сл. Ги отвораат ќесите, ги вадат 

предметите и им ги покажуваат на останатите соученици. Ги именуваат предметите и 

ја кажуваат нивната примена. Заклучуваат дека имаат различна форма, големина, боја, 

направени се од различни материјали, а заедничко за сите нив е што од нив можеме 

да пиеме различни течности. Наставникот прашува: „Без која од спомнатите течности 

не можеме да живееме?“ (Без вода).

Активности за учење и за поучување
 

На часот се спроведуваат истражувачки активности преку кои учениците ги откриваат 

својствата на водата.

Во стаклени чаши ставаат вода. Наставникот прашува: „Што ќе се случи ако ја превртиме 

чашата?“ (Водата ќе се истури). На прашањето на наставникот: „Зошто?“, се очекува 

учениците да одговорат: „Затоа што е течност“. Наставникот ги замолува учениците 

да се напијат од водата. Тој прашува: „Почувствувавте ли нешто?; Каков е вкусот на 

водата?; Солен, кисел?“ (Не). Значи, водата нема вкус. Наставникот вели: „Кренете ја 

чашата во висина на очите и погледнете ги предметите во училницата! Може ли да 

ги видите?“ (Да). „Зошто низ чашата можете да ги видите предметите кои се зад неа?“ 

(Затоа што водата е проѕирна). На плакатот на таблата учениците ги запишуваат овие 

заклучоци - водата е течност, без боја, мирис и вкус. 

Следат активности преку кои ќе се воочат промените на водата. Пред учениците 

да дојдат до одреден заклучок за некоја промена, наставникот прво го поставува 

прашањето: „Што мислите, што ќе се случи ако...?“ Учениците даваат најразлични 

одговори и истите наставникот ги бележи на плакатот на таблата. На пример, 

наставникот прашува: „Што мислите, што ќе се случи со водата во чашата ако во неа 

ставам темперна боја?“ (Водата ќе биде обоена, ќе биде иста). Предвидувањата на 

учениците се запишуваат на плакатот, а потоа се проверува (во проѕирна тегла со вода 

се става малку темперна боја). 
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Наставникот повторно прашува: „Што ќе се случи ако во водата ставам сол или шеќер?“ 

Предвидувањата на учениците се запишуваат на плакатот (ќе стане солена, ќе биде 

блага). Наставникот во една тегла става шеќер, а во друга сол. Им дава на неколку 

ученици да пробаат и да кажат што има ставено во секоја од теглите. Тие пијат од 

едната и од другата чаша, зборуваат за вкусот – благ и солен и заклучуваат зошто 

вкусот на водата станал таков.

Наставникот поставува ново прашање: „Што ќе се случи ако сад со вода загрееме на 

решо?“ Предвидувањата на учениците се запишуваат на плакатот. Наставникот полни 

сад со вода, го става на решото и го вклучува. Ги замолува учениците внимателно да 

следат што ќе се случува. Учениците гледаат како водата по извесно време почнува да 

испарува.

Наставникот им покажува на учениците шише во кое има замрзната вода и ги прашува: 

„Што мислите, што има во шишето?; Како настанал мразот во шишето?; Што мислите, што 

ќе се случи со мразот ако шишето го оставиме во училницата, а не во замрзнувачот?“ 

Шишето со мраз го оставаат во училницата и на крајот на денот ќе проверат што се 

случило со мразот. 

Математички центар

Учениците ги разгледуваат различните садови за вода, а потоа и шишињата, различни 

по големина. Наставникот и учениците разговараат за тоа дека течностите можат 

да се мерат, а за прецизно мерење е потребна конкретна мерка. Наставникот им 

го покажува на учениците шишето кое собира течност од еден литар (мерката е 

обележана на шишето). Неколку ученици го полнат шишето од еден литар со вода, а 

потоа тоа количество вода го претураат во други различни шишиња. Ги споредуваат 

шишињата во однос на количеството вода што може да се стави во нив и воочуваат 

дека во некои шишиња собира повеќе од литар вода, во други помалку од литар вода, а 

едно шише (иако има различна форма од шишето што собира еден литар) собира еден 

литар вода. Други ученици предвидуваат колку вода ќе соберат некои други шишиња, 

а потоа проверуваат дали добро процениле. Наставникот прашува: „Колку шишиња 

со вода од еден литар се потребни за да го наполниме шишето од два литра?“; „Ајде 

да провериме!“ Повторно прашува: „Погледнете ја оваа чаша! Колку чаши со вода ви 

требаат за да го наполните шишето од еден литар?“ По предвидувањата на учениците, 

што ги запишуваат, се проверува со ставање вода од покажаната чаша во шишето од 

литар и заедничко броење. Се утврдува кој/а ученик/ученичка дал/а одговор што е 

најблизок или ист со точниот број. Наставникот сега прашува: „Колку од истиве чаши 

со вода ви требаат за да го наполните шишето што собира два литра вода?“
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Центар за читање

Учениците имаат задача тивко во себе да го прочитаат текстот „Расплаканото поточе“, 

а потоа во него да ги најдат и да ги подвлечат речениците во кои се зборува за тоа 

како изгледало поточето во зима.

Уметнички центар

Учениците имаат задача тивко во себе да го прочитаат текстот „Расплаканото поточе“, 

а потоа да илустрираат дел од текстот по сопствен избор.

Научен центар

Со примена на техниката „Грозд“ учениците треба да ги распоредат својствата на 

водата.
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Евалвативни активности

Учениците ги читаат речениците од текстот во кои е опишано поточето во годишното 

време зима. На голем хамер е претставена техниката „Грозд“ и учениците празните 

полиња ги пополнуваат со својствата на водата. Цртежите создадени во уметничкиот 

центар се презентираат и од нив се прави изложба.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на хипотезите искажани од учениците, на текстовите со подвлечените •	

реченици и на цртежите на учениците.

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.

Силвана Арсовска,
ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“, Скопје
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ПРИМеР ЗА чАС
Широко-тесно

Предмет: Математика.

Одделение: прво

Време: еден училиштен час

Што е потребно: 

предмети од училницата;•	

ножици;•	

колаж-хартија;•	

работен лист;•	

табла и креда;•	

моливи, дрвени бои.•	

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се оспособи за подредување на објектите според широчина;•	

се оспособи да споредува предмет или објект со два или повеќе сродни предмети •	

или објекти;

се охрабрува термините тесно и широко да ги применува во секојдневниот •	

живот;

развива логичко мислење.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да:

умеат да пронаоѓаат сличности и разлики кај сродни предмети;•	

ги разбираат и правилно да ги користат поимите тесно и широко;•	

можат да подредуваат објекти според широчината.•	

Поими: тесно, широко.

Методи: дидактичка игра, илустративен, истражување, анализа, синтеза, дијалог, 

дескриптивен, метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот го започнува часот со играта „Обиди се да поминеш“. Две столчиња се 

поставени едно спроти друго и меѓу нив има голем простор, а други две столчиња 

се поставени едно спроти друго, но помеѓу нив има мало растојание. Наставникот 

ги замолува учениците да застанат во две колони и на првите двајца ученици од 

двете колони им дава по еден обрач. Задача на учениците е да го вметнат обрачот во 

просторот помеѓу двете столчиња. Секој ученик/ученичка од колоната се обидува да 

ја изврши задачата. Согледуваат дека во малиот простор помеѓу столчињата не може 

да се стави обрачот. Потоа секој ученик/ученичка треба да помине по патеката помеѓу 

двата пара столчиња. Едната колона ученици не може да помине и наставникот ги 

прашува: „Зошто не можете да поминете?; Каква е патеката помеѓу столчињата?“ Така 

учениците ќе можат да се воведат во поимите тесно и широко. 
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Активности за поучување и за учење

Секој/а ученик/ученичка добива работен лист на кој се претставени: велосипед, 

автомобил и автобус. Наставникот им дава упатства за работа - колкава патека по 

ширина им е потребна на велосипедот, автомобилот и автобусот? „Од колаж-хартијата 

исечете соодветна лента (патека) и залепете ја до соодветното сообраќајно средство 

за да можат нормално да се движат!“ 

Откако учениците ќе го направат ова, наставникот им поставува прашања на 
учениците: 

Каква патека му е потребна на велосипедот?;•	

Каква патека му е потребна на автомобилот?;•	

Каква патека му е потребна на автобусот?;•	

Кој друг може да се движи по патеката за велосипеди?;•	

Кој друг може да се движи по патеката за автобуси?•	

На крајот од разговорот учениците заклучуваат дека некои предмети во однос на 

други сродни предмети можат да бидат тесни, односно широки.

Учениците повторно добиваат работни листови на кои се претставени парови 

предмети што се разликуваат според ширината. Учениците добиваат задача широките 

предмети да ги обојат со црвена боја, а тесните предмети со зелена боја. 

Евалвативни активности

Часот завршува со играта „допри нешто...“ Во училницата се поставени парови 

предмети и играчки (тесни и широки), парчиња облека (блузи и кошули) – исто така, 

тесни и широки. Учениците се движат низ училницата и на даден знак допираат нешто 

тесно, односно нешто широко. Играта се повторува неколкупати. 
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Како да се следи и да се оценува?

Преку анализа на работните листови и преку одговорите на учениците.

                                                                                  Елизабета Николовска,       
ОУ „Симче Настоски“, с. Вратницa
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Пример за дневна тема
Населба

Предмети: Запознавање на околината – Населба; Математика - Мерки за маса; 

Македонски јазик - Подредување на зборовите во речениците.

Одделение: второ.

Време: еден училиштен ден.

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги прошири знаењата за поважните особености на градска и на селска населба;•	

се оспособува да споредува и разликува населба во град и населба во село;•	

се оспособува да воочува стандардни и нестдандардни мерки за маса;•	
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се оспособува да го применува мерењето со стандардни и со нестандардни мерки •	

за маса;

 се оспособува за правилно подредување на зборовите во реченицата;•	

се оспособува за определување на интерпункцискиот знак според видот на •	

реченицата;

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

фотографии, постери на кои се претставени градски и селски населби;•	

работен лист „Мериме маса“;•	

ваги, тегови;•	

разни количини грав, ориз, јаболка;•	

макети на разни објекти (направени од учениците); •	

учебник, книги;•	

работен лист „Мојата населба“;•	

тетратки;•	

картон;•	

прибор за пишување, фломастери, боички, табла и креда;•	

ножици;•	

лепило;•	

лисја и гранчиња од дрвја; •	

разно овошје, шеќер; •	

пластелин;•	

тенџере. •	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ги именуваат основните карактеристики и да разликуваат населба во град од •	

населба во село;

ја разбираат разликата помеѓу нестандардни и стандардни мерки за мерење маса;•	

правилно ги компонираат речениците и определуваат интерпункциски знак;•	

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.•	
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Поими: населба, тег, килограм.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, разговор, објаснување, 

илустрација, демонстрирање, дескриптивен, анализа-синтеза.

Место на реализација: училница - научно, математичко, јазично катче. 

МАТЕМАТИКА

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ 

Воведни активности

Во математичкото катче наставникот ги поставува двете однапред подготвени кеси 

наполнети со јаболка (еден килограм и два килограми) и кесичка наполнета со грав 

(еден килограм). Бара од учениците да земат една по една кесичка и да проценат колку 

се тешки кесите со јаболката и со гравот. Учениците ги кажуваат своите мислења. 

Потоа со едната рака ја земаат помалата кесичка со јаболка, а во другата кесичката 

со грав и проценуваат дали тежината на двете кесички е иста или различна. На крај 

проценуваат колку е тежок еден ученички ранец. 

Активности за учење и за поучување

Наставникот поведува разговор со учениците околу нивните претходни знаења и 

искуства за нестандардните мерки за мерење маса. Ги прашува дали гледале како 

нивните родители или некои други возрасни пред готвење мерат грав, ориз, сол и 

сл. Оние ученици кои имаат такви сознанија покажуваат пред останатите ученици. 

Наставникот со својата рака покажува како се мери со дланка, а како со грст. Ги дели 

учениците на четири групи и им дава задачи. Две групи ученици од купчињата грав 

ќе мерат (ќе избројат) колку дланки грав има, притоа ставајќи го гравот во тенџере. 

Своите резултати (бројот на дланките) ќе ги запишат во табелата на работното ливче.
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Прва и трета група 

За да им помогнете на вашите мајки кога ќе прават грав за ручек, научете како да 

измерите со помош на вашите дланки.

Во тенџерето ставете од понудениот грав и споредете!

Тоа нека го направи секој ученик од групата, а потоа запишете во табелата:

Другите две групи ученици од купчињата ориз ќе мерат (ќе избројат) колку грстови 

ориз има притоа оризот ставајќи го во тенџере. Своите резултати (бројот на грстовите) 

ќе ги запишат во табелата на работното ливче. 

Втора и четврта група

За да им помогнете на вашите мајки кога ќе прават ориз за ручек, научете како да 

измерите со помош на вашите грстови.

Во тенџерето ставете од понудениот ориз и споредете!

Тоа нека го направи секој ученик од групата, а потоа во табелата запишете:
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Откако четирите групи ќе ги завршат своите задачи, ги презентираат резултатите. 

Наставникот ги прашува дали сите ученици добиле ист број и откако учениците ќе 

утврдат дека сите броеви се различни, ги прашува зошто е тоа така. Учениците ги 

изнесуваат своите мислења. Заклучуваат дека со дланка и грст не може прецизно да 

се измери и затоа овие мерки за мерење ретко се користат. 

За прецизно мерење се користат стандардизирани мерки за мерење, на пример: 

килограм. 

Сега истите четири групи добиваат 2 килограма јаболка, 3 килограма портокали, 

1 килограм цреши и 1 килограм шеќер, со задача да користат различна вага при 

мерењето и да измерат колку вкупно материјал за слатко има.

Прва, втора, трета, четврта група

За да им помогнете на вашите мајки кога ќе прават слатко од разно овошје, научете 

како да измерите во килограми со помош на вага.

Измерете 2 килограми јаболка, 3 килограми портокали, 1 килограм цреши, 1 килограм 

шеќер.

Тоа нека го направи секој ученик од групата, а потоа во табелата запишете колку 

вкупно килограми материјал за слатко измеривте.

Откако се завршени задачите во сите групи, учениците можат да воочат дека сите групи 

добиле исти резултати. Заклучуваат дека има различни видови ваги, но резултатите 

секогаш се исти, точни.

Евалвативни активности

Учениците ги гледаат своите проценки за тежината на ќесите со јаболка, грав и 

ученички ранец, ги мерат на вага и утврдуваат колку биле точни нивните проценки. 

Сите ученици добиваат работни ливчиња „Што научив од мерење со...“ и ги пополнуваат 

индивидуално (прилог број 1).
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ЗАПОЗНАВАњЕ НА ОКОЛИНАТА

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот поставува гатанки за град и за село, а учениците се обидуваат да ги 

погодат. 

Активности за учење и за поучување

На таблата наставникот ги закачува претходно подготвените постери и фотографии 

од Скопје (неколку населби и попознати објекти во Скопје) и од неколку селски 

населби. Учениците ги гледаат постерите и фотографиите и се јавуваат да кажат и 

покажат што сè е претставено на нив. Наставникот инсистира да ги опишат: улиците, 

тротоарите, сообраќајните средства што се движат, зградите, куќите, другите објекти 

и сл. Наставникот поставува прашања на учениците: „Во кој град живеете?; Како се 

вика населбата каде што живеете?; Како изгледаат улиците, објектите во населбата 

Бутел?; Какви возила најчесто се движат?; Дали сте биле во други населби во Скопје?; 

Како изгледаат и што има во нив?“ и сл. Исто така, поставува прашања за тоа дали биле 

во други градови во Република Македонија и доколку биле, бара од тие ученици да ги 

опишат тие градови. Следуваат прашања за фотографиите и за постерите за селските 

населби: „Колкави се селските населби?; Какви се улиците и кои сообраќајни средства 

најчесто се движат?; Како се викаат деловите од селото?; Кои објекти ги има и како 

изгледаат?“ Наставникот прашува кој од учениците има роднини и пријатели во некоја 

селска населба, како се вика тоа село, каде се наоѓа, како изгледа и сл.
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Со помош на претходно направените куќи, згради, семафори од картон и сл. од страна 

на учениците; лисјата и гранките, учениците од две групи прават макета на град, а 

учениците од третата и од четвртата група прават макета на село.

Евалвативни активности

Се врши презентација на макетите и се изведуваат заклучоци со користење на 

техниката „Венов дијаграм“ (нацртано на табла).

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот ги потсетува учениците за видовите реченици и интерпункциски знаци 

што се користат во тие реченици. Ги поттикнува да состават реченици и да определат 

од кој вид се тие.
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Активности за учење и за поучување

Наставникот им дава на учениците подготвени работни ливчиња кои треба 

индивидуално да ги решат со подредување на зборовите во речениците и ставање 

соодветен интерпункциски знак (прилог број 2). Наставникот ги следи учениците, ги 

поттикнува, насочува и појаснува, доколку тоа е потребно.  

Евалвативни активности

Читање на речениците од работните ливчиња и давање повратна информација од 

страна на наставникот.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови „Што научив од мерење со...“ и „Мојата населба“.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Што научив од мерење со.........?

1. Што можеме да мериме со дланка, грст и кога?

____________________________________________________________________

2. Што не можеме да мериме со дланка и грст?

____________________________________________________________________

3. Овошјето го мериме со вага со _____________.

4. Ако треба да измериме 12 килограми леќа користиме:

    а. дланка б. грст в. вага г. метар д. центиметар

5. Со што домакинката го мери гравот кога сака да вари грав:

    а. дланка б. грст в. вага г. чинија д. лажица

6. Што е потешко - дланка на дете полна со ориз или дланка на возрасен полна со   

    ориз? Зошто? 

____________________________________________________________________

7. Со какви ваги мерат аптекарите?

____________________________________________________________________

8. Каква вага користел Kире кога дознал дека е тежок 20 килограми? 

____________________________________________________________________

9. Со кантарот мериме _________________________________________________.

10. Вагата е направена за мерење _____________, а ________________ е единица     

       мерка за маса
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ПРИЛОГ БРОЈ  2 

Подреди ги зборовите во речениците 
и на крајот стави точка ( . ), ( ? ) или ( ! ).

Мојата населба

1. се вика населба Бутел 1 Мојата

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. е дел од градот Скопје Населбата Бутел 1 

___________________________________________________________________________

3. наоѓа неа се моето училиште „Живко Брајковски“ Во

___________________________________________________________________________

4. има продавници во населба Колку мојата

___________________________________________________________________________

5. училиште е близина на моето Амбулантата во

___________________________________________________________________________

6. Ах, во училишниот двор има убава спортска сала

___________________________________________________________________________

7. се паркот Каде наоѓа

___________________________________________________________________________

8. крајот од На населба има мојата згради

___________________________________________________________________________

Жаклина Ристовска,

ОУ  „Живко Брајковски“, Скопје
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Плоштина на квадар
Утврдување



А

ПРИМеР ЗА чАС
Плоштина на квадар - утврдување

Предмет: Математика.

Одделение: четврто. 

Време: еден училиштен час.

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се потсети и да се оспособи за примена на формулите за пресметување плоштина •	

на квадар;

развива упорност и точност при работата;•	

ја јакне самодовербата;•	

развива логичко мислење.•	

Што е потребно: 

хамер „томбола“;•	

листови со броеви;•	

готови модели на квадар;•	

учебник;•	

тетратки;•	

лист;•	

ножици;•	

картон;•	

лепило;•	

табла и креда;•	

хартија, моливи.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ја знаат формулата за пресметување плоштина на квадар;•	

ја применуваат постапката за пресметување плоштина на квадар.•	

Поими: плоштина, формула.

Методи: дидактичка игра, дијалог, монолошки метод, метод на анализа и синтеза, 

метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.
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ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Во почетниот дел од часот наставникот ги дели учениците во помали групи каде 

следи практична активност - пресметување на плоштината на даден квадар направен 

од лист. Учениците ги мерат страните на правоаголниците на дадените квадри и тоа 

го запишуваат. Ја пресметуваат плоштината на секој правоаголник, а потоа сите ги 

собираат. Се потсетуваат дека има пократок начин за пресметување на плоштината на 

квадар, ја запишуваат формулата и повторно пресметуваат плоштина на квадар. 

Активности за учење и за поучување

 Следува играта „Томбола“. Учениците седнуваат така што можат добро да ја гледаат 

таблата. Наставникот на сите ученици им дава бинго-листови на кои се напишани 

броеви и ги запознава со наредните активности. Секој од учениците добива квадар и 

има задача да ја пресмета неговата плоштина со користење на соодветната формула. 

По решавањето на задачата, ученикот се јавува и го соопштува резултатот. Наставникот 

тоа го забележува на табелата напишана на хамер - прецртува конкретна бројка (ако 

резултатот не е точен, ниедна бројка нема да биде прецртана). Ученикот на своето 

бинго-ливче го заокружува бројот кој е прецртан на хамерот. Работата продолжува сè 

додека некој/а ученик/ученичка ги заокружи сите броеви на своето бинго-ливче и со 

тоа добие томбола.
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Евалвативни активности

Составување квадар – учениците ја лепат мрежата од квадарот на картон и составуваат 

квадар.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови на кои учениците пресметувале плоштина на •	

квадар.

Жаклина Ристовска,
ОУ „Живко Брајковски“, Скопје
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Природни материјали
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ПРИМеР ЗА чАС
јас истражувам – природни материјали

Предмети: Математика - Прибирање и претставување податоци, 

           Запознавање на околината - Природни материјали (дрво, песок, хартија,         

                        ткаенина).

Одделение: второ. 

Време: интегриран училиштен час.

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се поттикнува да распознава различни природни материјали и да открива кои •	

природни материјали впиваат вода, кои пливаат, а кои тонат во вода;

се оспособува да собира, подредува и внесува податоци, да ги претставува со •	

дијаграм;

развива интерес за доаѓање до нови сознанија за околината;•	

ја сфати потребата од договарање, помагање и соработка со другите;•	

се воведува во истражувачки постапки.•	

Што е потребно: 

хартија;•	

дрво;•	

ткаенина;•	

песок;•	

чаши и садови;•	

вода;•	

тетратки;•	

хартија;•	

работни ливчиња;•	

табла и креда;•	

моливи.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат некои својства на дрво, песок, хартија, ткаенина;•	

можат да собираат, подредуваат и внесуваат податоци, да ги претставуваат со •	

дијаграм;

се договараат, помагаат и соработуваат со други соученици;•	

познаваат фази во истражувачка постапка. •	

   

Поими: впивање, пливање, тонење.

Методи: дидактичка игра, илустративен, истражување, работа со текст, дијалог, 

дескриптивен, метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот ги дели учениците во неколку групи, а потоа на масите пред нив става 

по неколку парчиња дрво, ткаенина, хартија и сад со песок. Ги поттикнува учениците 

да ги допрат и добро да ги разгледаат материјалите што се изложени на масите. На 

учениците им поставува прашања: „Што е ова на масата?; Каде ги има овие материјали?; 

Каде ги има природните материјали?; Зошто се викаат природни материјали?; За што 

ги користи човекот дрвото, ткаенината, хартијата и песокот?“ Учениците набљудуваат, 

внимателно слушаат и одговараат на прашањата.

Активности за поучување и за учење 

Наставникот ги повикува учениците да ги земат природните материјали, а потоа 

им објаснува дека ќе треба да истражуваат кој од нив впива вода, кој плива, кој ќе 

потоне во вода. Тој дава детални објаснувања за текот на истражувачката постапка и 

за начинот на пополнувањето на ливчето за истражување.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Име и презиме на ученикот: 

Истражување: Природни материјали.

Предмет: Запознавање на околината.

Цел: Откривање својства на природните материјали.

Задача: Земи четири сада со вода. Потопи ги во вода природните материјали (дрвце, 

песок, хартија и текстил). Истражувај кој природен материјал ќе впие вода, кој ќе 

плива, а кој ќе потоне.
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Хипотеза (претпоставка):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потребен материјал:

Заклучок:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наставникот внимателно ги следи учениците додека работат. Учениците одбираат од 

природните материјали, наместо да користат часовник бројат бавно до 10 и податоците 

ги запишуваат во ливчињата. На крајот секоја група презентирала до кои резултати 

дошла.

Наставникот сега ги повикува учениците добиените резултати да ги претстават со 

дијаграм, ги потсетува како да го прават тоа и им дава ливчиња во кои ќе ги претстават 

резултатите.

Добиените  податоци претстави ги со дијаграм.

ВИдОВИ 
МАТеРИјАл ВПИВА ПлИВА ТОНе

1. Хартија
2. Песок
3. Ткаенина
4. дрвце
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Евалвативни активности

За да го утврди степенот на усвоеност на знаењата, наставникот преку прашања се 

навраќа на сите активности во текот на работниот ден.

На табла ги запишуваат новите поими.

Потоа наставникот им дава ново ливче на учениците и им објаснува што и како да 

пополнат во него:

1. Што знаеше за природните материјали пред да истражуваш?

2. Како истражувавте?

3. Што откри при истражувањето?

4. Што уште те интересира?

5. Како се чувствувавте додека работевте?
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Учениците ги пополнуваат ливчињата, ги закачуваат на одреденото место од закачениот 

постер, а потоа ги читаат сите ливчиња.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на одговорите на учениците.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.

Наталија Костова,
ОУ ,,Страшо Пинџур “, с. Крупиште
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Пример за час
јас истражувам - вода

Предмети: Математика - Решавање текстуални задачи - работа со податоци;   

           Запознавање на околината - Својства на водата.

Одделение: второ. 

Време: интегриран училиштен час.

Цели: Ученикот/ученичката: 

да научи дека водата е течност без боја и вкус, дека е растворувач на некои •	

материи;

се оспособува за собирање и одземање до 10;•	

се воведува во решавање текстуални задачи;•	

развива логичко мислење;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

чаши и садови;•	

вода;•	

земја и песок;•	

мали лажичиња;•	

црно мастило;•	

зелен картон;•	

црвена густо ткаена ткаенина;•	

жолта дрвена коцка;•	

сина пластична плочка;•	

шеќер, сол, сок;•	

сунѓер, пластична коцка;•	

тетратки;•	

работни ливчиња;•	

монети;•	
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камчиња, пластични цевки;•	

табла и креда;•	

моливи.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ги знаат својствата на водата;•	

можат да собираат и да одземаат до 10;•	

се обидуваат да решаваат текстуални задачи.•	

Поими: вода, мирис, вкус, растворувач, боја, збир, разлика.

Методи: дидактичка игра, илустративен, истражување, работа со текст, дијалог, 

дескриптивен, метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот, со цел да ги осознае предзнаењата на учениците, прво го поставува 

прашањето: „Што знаете за водата?“ Учениците зборуваат за своите искуства 

и знаења. Потоа тој прашува: „Сакате ли да научите нешто повеќе за водата?“ 

Продолжува: „Ќе откриеме неколку својства на водата“. 

На учениците им дава темперни бои со кои ќе ги извалкаат нивните раце. Наставникот 

сега прашува: „Како ќе ја отстраните бојата од рацете?“ Учениците предлагаат решенија, 

а некој ќе предложи миење на рацете со вода. Прашањето на наставникот е: „Како 

полесно ќе ја отстраниме бојата од рацете?; Со топла вода и сапун или со студена 

вода и сапун?; Проверете!“ Наставникот на учениците им дава: сапун, хартија, крпи, 

марамчиња и ги упатува до најблиските чешми. Учениците ги мијат рацете со студена 

и со топла вода и заклучуваат дека со топла вода и сапун рацете најбрзо и најдобро се 

мијат од бојата.
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Активности за поучување и за учење 

Следат активностите со кои учениците ќе ги откријат другите својства на водата.

Наставникот ги дели учениците на неколку групи и пред секоја група става стаклени 

чаши или други стаклени (проѕирни) садови. Ги прашува учениците дали низ садовите 

можат да видат што има зад нив? Откако учениците опишуваат што сè виделе гледајќи 

низ садовите, наставникот става вода во истите садови и ги прашува: „Што сега гледате 

зад садовите?“ Учениците ги гледаат истите нешта што се претходно видени. Секој ученик 

во групите добива работно ливче (прилог број 1) и сега ја решава првата задача.

Наставникот во нивните испразнети садови става: црно мастило, зелен картон, црвена 

густо ткаена ткаенина, жолта дрвена коцка, сина пластична плочка и сл. и прашува: „Што 

сега гледате зад садовите?; Со каква боја се предметите што ги ставивме во садовите?; 

Каква боја има водата?“ Учениците заклучуваат дека водата нема боја и е проѕирна. 

Во претходно подготвените пластични проѕирни чаши наставникот имал ставено 

вода, а во некои и сол или шеќер. Им ги дава чашите на учениците и ги замолува да 

се напијат од водата. Поставува прашања: „Што има во чашите?“ Своите одговори 

учениците ги внесуваат во втората задача од првото работно ливче. Сега наставникот 

прашува: „Зошто мислите дека има вода и сол, има само вода, има вода и шеќер? Дали 

ја видовте солта? Дали го видовте шеќерот?“ Учениците одговараат на прашањата, а 
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потоа заклучуваат дека едно од својствата на водата е да растворува сол и шеќер. 

Пред учениците во групите наставникот става друг проѕирен сад со вода и покрај 

него има монети, камчиња, пластични цевки и лажичиња. Ги замолува учениците да 

ги стават монетите, камчињата и пластичните цевки во чашите со вода и повеќепати 

да промешаат со лажичињата. Наставникот сега прашува: „Што се случи со монетите, 

камчињата и со пластичните цевки?“ Низ разговорот со наставникот, учениците 

ќе заклучат дека водата не е растворувач на монети, камчиња и пластични цевки. 

Наставникот уште еднаш ги насочува учениците добро да ги погледнат садовите и 

ги прашува: „Каде во садот точно се наоѓаат монетите, каде се камчињата, а каде се 

пластичните цевки?“ Бара од нив да размислат, да се договорат на ниво на група и да 

ги внесат своите одговори на третата задача од првото работно ливче.

Пред учениците во групите наставникот става сад со земја, сад со песок, сунѓер, шише 

со вода и пластична коцка. Учениците добиваат задача да стават вода во садот со земја, 

садот со песок, сунѓерот и да капнат повеќе капки вода врз пластичната коцка. Откако 

ќе го направат тоа, треба да набљудуваат и да откријат што ќе се случи со водата. 

Наставникот разговара со учениците за тоа што го согледале и заедно заклучуваат дека 

некои материи и предмети (земја, сунѓер) ја впиваат водата, а некои (пластика) не.

Наставникот ги потсетува учениците на истражувачката активност во која во вода беа 

ставени монети, камчиња и пластични цевки и некои предмети пливаа, а некои тонеа. 

Сега групите ученици добиваат работни ливчиња со две текстуални задачи (прилог 

број 2). Нивна задача е да ги прочитаат задачите, да поразговараат помеѓу себе за 

тоа што е познато, а што непознато во задачата и како да се реши. Почнуваат да ги 

решаваат задачите, а наставникот ќе ги следи учениците, ќе поставува потпрашања, 

ќе насочува, поттикнува и охрабрува.

Евалвативни активности

Учениците седнуваат во круг и наставникот поставува прашања: „Што работевме 

денес?; Што научивте?; Како се чувствувавте?; Дали ви се допадна часот?; Што би сакале 

уште да научите за водата?“ Учениците одговараат на прашањата.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на одговорите на учениците.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Работно ливче по Запознавање на околината

ИСТРАЖУВАњЕ - СВОЈСТВА НА ВОДАТА

Задача 1       ЗЕМИ ЧАША СО ВОДА И ГЛЕДАЈ НИЗ НЕА!

  ШТО ВИДЕ ?

  ОДГОВОРИ:

Задача 2 ЗЕМИ ЧАША СО ВОДА И НАПИЈ СЕ! ШТО МИСЛИШ, ШТО ИМА ВО НЕА ?

  ЗАОКРУЖИ: 

  СОЛ           ШЕЌЕР         ЧИСТА ВОДА

Задача 3 МАТЕРИЈАЛИТЕ ШТО СЕ ПРЕД ТЕБЕ: МОНЕТИ, КАМЧИЊА, ПЛАСТИЧНИ  
  ЦЕВКИ СТАВИ ГИ ВО ЧАША СО ВОДА. ШТО ОТКРИ?

ПЛИВА + ТОНЕ -

МАТеРИјАл ПлИВА ТОНе

1.   Монети
2.  Пластични цевки
3.  Камчиња
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ПРИЛОГ БРОЈ 2

НАСТАВНО ЛИВЧЕ ПО МАТЕМАТИКА

Во еден сад со вода потопуваме 4 монети, 3 пластични цевки и 2 камчиња. Колку 1. 

предмети вкупно има во садот? Колку предмети ќе потонат? Колку предмети ќе 

пливаат на површината?

Во неколку чаши со вода ставаме сол, шеќер и сок. Колку вкупно чаши со вода има 2. 

ако: 5 чаши се со солена вода; 3 чаши се со блага вода и 2 чаши се со сок? Колку 

чаши со вода ќе останат ако ги истуриме чашите со солената вода?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Билјана Насева,
ОУ „Страшо Пинџур“, Карбинци, ПУ с. Балван

МАТеРИјАл ПлИВА ТОНе

1.   Монети
2.  Пластични цевки
3.  Камчиња
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Култивирани растенија



А

ПРИМеР ЗА чАС
Култивирани растенија

Предмет: Природа

Одделение: четврто 

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да: 

усвојува знаења за видовите култивирани растенија, нивната намена, изгледот и •	

начинот на одгледување;

се оспособува за истражувачки постапки;•	

ги јакне самостојноста и упорноста во работата;•	

развива логичко мислење;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

слики „Култивирани растенија“;•	

тегли;•	

зрна грав;•	

житни, градинарски, овошни и индустриски растенија;•	

хамери;•	

моливи во боја;•	

тетратки;•	

учебници, енциклопедии и др. книги;•	

ЛЦД-проектор и ИКТ (дигителни продукти од претходните часови).•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат да набројуваат и да толкуваат услови за живот на култивираните растенија;

можат да толкуваат и заклучуваат за нивната намена, изглед и како се одгледуваат;

можат да заклучуваат за делот од растението кој се употребува во исхраната на 

човекот;

знаат да толкуваат поим - култивирани растенија;

се обидуваат да бидат самостојни и упорни во работата;

ги почитуваат правилата на работа во групата и меѓусебно соработуваат.

Поими: култивирани растенија, житни растенија, овошни растенија, индустриски 

растенија, градинарски растенија, растителни органи.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, дијалог, дескриптивен, метод 

на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот прво поттикнува разговор и ги презентира дигиталните продукти 

во Paint од претходните часови. Поставува различни прашања: „Кои растенија ги 

има во непосредната околина?; Можете ли да ги опишете?; Како изгледаат и како се 

викаат дрвјата во блиската шума?; Кој ги одгледува нив?; Што знаете за растителните 

органи?; Кои услови им се потребни на дрвјата во шумата за да живеат?; Како се викаат 

растенијата што ги видовме на ливадата каде бевме на прошетка?; Можете ли да ги 

опишете?; Како изгледаат растенијата што растат на ливадата?; Кој ги одгледува нив?; 

Што знаете за нивните растителни органи?; Кои услови им се потребни на ливадските 

растенија за да живеат?“ 
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Активности за учење и за поучување

Учениците се делат во четири групи и секоја од нив добива задача да истражува и да 

заклучува за изгледот, начинот на одгледување, делот од растението кој се користи во 

исхраната, потребните услови каде растат, карактеристични белези за градинарските 

растенија, житни растенија, овошни и индустриски растенија. Наставникот дава 

детални насоки и упатства за активностите на учениците во групите и ги потсетува да 

работат заедно, да соработуваат и да се поддржуваат. 

Учениците ги земаат потребните средства за работа. Секоја група добива и листови 

во кои ќе ги запишува сознанијата до кои дошла при истражувањето, како и своите 

заклучоци.

ГРУПА 1 

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина!

Житни растенија - истражувајте и донесете заклучоци според следниве насоки:

Набројте неколку житни растенија;1. 

Изглед; 2. 

Начин на одгледување;3. 

Патот од зрно пченица до леб;4. 

Потребни услови за нивно одгледување;5. 

Карактеристични белези за житните растенија - по што се разликуваат од другите 6. 

растенија.
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На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики, 

лист, стебло или плод од самите растенија. Тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ГРУПА 2 

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина!

Градинарски растенија - истражувајте и донесете заклучоци според следниве 
насоки:

Набројте неколку градинарски растенија;1. 

Изглед; 2. 

Начин на одгледување;3. 

Делот од растението кој се користи во исхраната; 4. 

Со што значајно за здравјето на човекот се богати градинарските плодови; 5. 

Потребни услови за нивно одгледување, како се расадуваат;6. 

Карактеристични белези за градинарските растенија по што се разликуваат од 7. 

другите растенија.

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики, 

лист, стебло или плод од самите растенија. Тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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ГРУПА 3 

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина!

Овошни растенија - истражувајте и донесете заклучоци според следниве насоки:

Набројте неколку овошни растенија;1. 

Изглед; 2. 

Начин на одгледување;3. 

Како ги употребува човекот овошните плодови (свежи, ...);4. 

Потребни услови за нивно одгледување;5. 

Патот од црешово дрво до компот од цреши.6. 

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики, 

лист, стебло или плод од самите растенија. Тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ГРУПА 4

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина!

Индустриски растенија - истражувајте и донесете заклучоци според следниве 
насоки:

Набројте неколку индустриски растенија;1. 

Изглед;2. 

Начин на одгледување;3. 

Што се добива од нив, каде се преработува?;4. 

Потребни услови за нивно одгледување;5. 

Каде има фабрики за шеќер и за масло за јадење?6. 
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На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики, 

лист, стебло или плод од самите растенија. Тоа илустрирајте го со цртеж.

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Додека учениците работат, наставникот ги следи, поттикнува и им објаснува доколку 

е потребно. 

Евалвативни активности

По завршувањето на работните задачи, учениците ги презентираат цртежите, 

извештаите и заклучоците. Наставникот им поставува прашања на учениците: „Што е 

заедничко за житни, градинарски, овошни и индустриски растенија?; Кој ги одгледува 

и зошто?; Можете ли да ги опишете?; Зошто со едно име се викаат култивирани 

растенија?; Што знаете за нивните растителни органи?; Кои услови им се потребни на 

култивираните растенија за да живеат?; По што се разликуваат помеѓу себе житните, 

градинарските, овошните и индустриските растенија?“

Со помош на техниката „Грозд“ учениците доаѓаат до „култивирани растенија“.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на исказите на учениците.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката •	

во групата.

Жаклина Ристовска,
ОУ „Живко Брајковски“, Скопје
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лековити растенија
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ПРИМеР ЗА чАС
лековити растенија

Предмет: Природа

Одделение: четврто 

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да: 

усвојува знаења за различните видови лековити растенија, нивната намена, •	

изгледот и начинот на одгледување;

се оспособува за истражувачки постапки;•	

ја јакне самостојноста и упорноста во работата;•	

развива логичко мислење;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

слики за лековити растенија;•	

тегли;•	

лековити растенија (камилица, глог, питомо нане, кантарион, слез и сл.);•	

 хамери;•	

моливи во боја;•	

тетратки;•	

учебници, енциклопедии и др. книги; •	

прибор за приготвување чај.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат да набројуваат и да толкуваат услови за живот на лековитите растенија;•	

можат да толкуваат и да заклучуваат за нивната намена, изглед и како се одгледуваат;•	

можат да заклучуваат за делот од растението кој се употребува како лек;•	

знаат да толкуваат поим - лековити растенија;•	

се обидуваат да бидат самостојни и упорни во работата;•	

ги почитуваат правилата на работа во групата и меѓусебно соработуваат.•	

Поими: лековити растенија, камилица, глог, питомо нане, кантарион, растителни органи.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, дијалог, дескриптивен, метод 

на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Прво, наставникот ги потсетува учениците на неодамнешниот излет на планина. 

Поставува различни прашања: „Кои растенија ги видовме кога бевме на планина?; 

Можете ли да ги опишете?; Кој ги одгледува нив?; Што знаете за растителните органи?; 

Кои услови им се потребни на растенијата за да живеат?“
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Активности за учење и за поучување

Учениците се делат во четири групи и секоја од нив добива задача да истражува и да 

заклучува за изгледот, начинот на одгледување, делот од растението кој се користи, 

каде растат, карактеристични белези на камилицата, питомото нане, кантарионот, 

мајчината душичка, ајдучката трева, пелинот и липата.

Наставникот дава детални насоки и упатства за активностите на учениците во групите 

и ги потсетува да работат заедно, да соработуваат и да се поддржуваат. 

Учениците ги земаат потребните средства за работа. Секоја група добива и листови во кои 

ќе ги запишуваат сознанијата до кои дошле при истражувањето, како и своите заклучоци.

ГРУПА 1 

Камилица - истражувајте и донесете заклучоци според следниве насоки:

Користејќи ги сетилата за допир, вид и мирис, запишете ги сите придавки што 

означуваат некое својство на камилицата!

Користете го учебникот, стр. 60/61, енциклопедии и друга литература со соодветна 

содржина и откријте:

Каде се собира растението?;1. 

Кога се собира?;2. 

Кој дел од растението се користи?;3. 

Како се суши?;4. 

Што лекува?5. 

Направете чај од камилица и откријте ги бојата, мирисот и вкусот!

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики 

или самите растенија или тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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ГРУПА 2

Нане / ајдучка трева - истражувајте и донесете заклучоци според следниве 
насоки.

Користејќи ги сетилата за допир, вид и мирис, запишете ги сите придавки што 

означуваат некое својство на питомото нане!

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина и 

откријте:

Каде се собира растението?;1. 

Кога се собира?;2. 

Кој дел од растението се користи?;3. 

Како се суши?;4. 

Што лекува?5. 

Направете чај од нане и откријте ги бојата, мирисот и вкусот!

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики 

или самите растенија или тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ГРУПА 3
 

Кантарион / пелин - истражувајте и донесете заклучоци според следниве насоки:

Користејќи ги сетилата за допир, вид и мирис, запишете ги сите придавки што 

означуваат некое својство на кантарионот.

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина и 

откријте:
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Каде се собира растението?;1. 

Кога се собира?;2. 

Кој дел од растението се користи?;3. 

Како се суши?;4. 

Што лекува?5. 

Патот од растение во планина до шолја чај.

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики 

или самите растенија или тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ГРУПА 4

Цвет од липа / мајкина душичка - истражувајте и донесете заклучоци според 
следниве насоки:

Користејќи ги сетилата за допир, вид и мирис, запишете ги сите придавки што 

означуваат некое својство на цветот од липа!

Користете учебник, енциклопедии и друга литература со соодветна содржина и 

откријте:

Каде се собира растението?;1. 

Кога се собира?;2. 

Кој дел од растението се користи?;3. 

Како се суши?;4. 

Што лекува?5. 
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Патот од цвет на гранка до шолја чај.

На лист од блок или на хамер запишете ги заклучоците и залепете соодветни слики 

или самите растенија или тоа илустрирајте го со цртеж.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додека учениците работат, наставникот ги следи, поттикнува и им објаснува доколку 

е потребно. 

Евалвативни активности

По завршувањето на работните задачи, учениците ги презентираат извештаите и 

заклучоците. Наставникот им поставува прашања на учениците: „Што е заедничко за 

камилицата, питомото нане, кантарионот, мајкината душичка, ајдучката трева, пелинот 

и липата?; Каде растат?; За што се користат?; Можете ли да ги опишете?; Зошто со едно име 

се викаат лековити растенија?; Што знаете за нивните растителни органи?; Кои услови 

им се потребни на лековитите растенија за да живеат?; По што се разликуваат помеѓу 

себе различните видови лековити растенија?; Како се подготвуваат за употреба?“

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови на учениците.•	

Жаклина Ристовска,
ОУ „Живко Брајковски“, Скопје 89





јас истражувам
Загадување на почвата



А

ПРИМеР ЗА чАС
Загадување на почвата
 

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: трето

Време: еден училиштен час и по 10 минути во наредните три часа

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги продлабочи стекнатите сознанија за почвата;•	

развива свест за значењето на незагадена почва;•	

 се оспособува за истажувачки активности;•	

ги развива визуелната и тактилната перцепција;•	

се поттикнува претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации.•	

Што е потребно: 

три саксии со засадени различни цветни растенија;•	

вода;•	

средство за миење садови;•	

силна хемикалија (нафта);•	

енциклопедии, книги;•	

листа за бележење на претпоставките и на резултатите од истражувањето; •	

моливи.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

 Учениците да: 

знаат повеќе за својствата на почвата;•	

можат да учествуваат во истражувачка активност; •	

можат да наведат примери за тоа како се загадува почвата и зошто тоа не треба да се случува;•	

умеат своите знаења да ги применат во нови ситуации.•	
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Поими: истражување, почва, загадување, хемикалија.

Методи: истражување, дијалог, дескриптивен, метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница, непосредна околина (градина, нива).

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Претходни активности

Наставникот реализира прошетка со учениците во различни места, при што учениците 

разгледуваат уреден двор, градина, овошна градина и места (ливади, парк и сл.) каде 

има расфрлано отпадоци фрлени од луѓето.

Воведни активности

На почетокот од часот наставникот поведува разговор со учениците за тоа што го 

виделе при претходните прошетки. Тој поставува низа прашања: „Што посетивме 

пред неколку дена?; Можете ли да ги опишете цветната и овошната градина на чичко 

Стефан?; Како тој се грижи за своите градини?; Зошто чичко Стефан одгледува цветни 

растенија и овошни дрвја?; Можете ли да го опишете дворот на тетка Александра?; Како 

таа се грижи за него?; Што мислите, кој ù помага во тоа?; Како изгледаат растенијата 93
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во градините на чичко Стефан и во дворот на тетка Александра?; Што сè видовме 

во паркот?; Што мислите, кој ги фрлил тие отпадоци таму?; Зошто?; Можете ли да ја 

опишете ливадата што ја посетивме?; Какви се растенијата таму?; Што уште видовме?; 

Каква е разликата помеѓу оваа ливада и градината на чичко Стефан?; Како изгледаат 

растенијата во ливадата и во градината на чичко Стефан?; Што правел чичко Стефан во 

неговите градини?; Од каде отпадоци во ливадата?; Што живее во земјата во ливадата?; 

Што живее во земјата во паркот?; Кои животни живеат во паркот?; Кои птици и инсекти 

ги видовме на ливадата?“

Наставникот разговорот го насочува кон неопходните услови за живот на живите 

суштества. Наставникот бара од учениците да ги набројат (учени се порано). Тој 

повторно поставува низа прашања: „Зошто на живите суштества им се потребни 

светлина и топлина?; Од каде ги добиваат?; Што се случува во многу студена зима 

со животните и со растенијата?; Како се грижи чичко Стефан за своите растенија во 

овошната градина во многу студена зима?; Зошто на растенијата им треба воздух?; 

Зошто загадениот воздух не е добар за растенијата?; Зошто на живите суштества 

им е потребна вода?; Како чичко Стефан и тетка Александра обезбедуваат вода за 

своите растенија?; Од каде има вода за растенијата во ливадите?; Зошто храната им е 

потребна на живите суштества?; Со што се хранат животните што живеат во паркот?; 

Со што се хранат птиците и инсектите што живеат на ливадите?; Од каде има храна 

за растенијата – во градините на чичко Стефан, во дворот на тетка Александра, во 

паркот и во ливадата?; Кој ги јаде овошните плодови од градината на чичко Стефан?; 

Во што расте зеленчукот што го јадеме?; Што мислите, каква треба да биде почвата 

за растенијата добро да успеваат?“ По неколку искажани мислења од страна на 

учениците, наставникот им навестува дека ќе истражуваат околу тоа како може да се 

загади почвата.

Активности за учење и за поучување

Во научното катче учениците ќе истражуваат на кој начин се загадува почвата. Се земаат 

три саксии со различни цветни растенија. Наставникот ги замолува учениците внимателно 

да ги разгледаат растенијата - како изгледаат стебленцата, лисјата и цветот. Потоа, во 

едната саксија ставаат вода, во втората ставаат вода во која има средство за миење садови, 

а во третата наставникот ќе стави некое силно средство за чистење – хемикалија или 

нафта. На саксиите лепат ливче на кое е напишано со што се полеваат цветните растенија. 

Наставникот ги прашува учениците: „Што мислите, што ќе се случи со посадените 

растенија во саксиите по неколку дена?“ Учениците размислуваат и своите претпоставки 

ги запишуваат во листот за бележење на претпоставките и резултатите од истражувањето 

(прилог бр. 1.) Постапката со полевање со различни течности се повторува, а, исто така, и 

набљудувањето и бележењето на промените на растенијата. 

Постапката се повторува четири дена. Секој ден се бележат промените кај цвеќињата.
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Евалвативни активности

Учениците ги читаат своите забелешки внесени во листовите за бележење на 

претпоставките и резултатите од истражувањето. Ги опишуваат цветните растенија 

во првата, втората и во третата саксија пред првото полевање со различни 

течности, како и по последното полевање. Откако се јасно опишани промените на 

растенијата, особено видливо во третата саксија, наставникот ги прашува учениците: 

„Дали цветните растенија подеднакво добиваа воздух, светлина и топлина?; Што ја 

предизвика промената кај растенијата?; Какви промени ќе предизвика загадената 

почва кај овошните дрвја и кај зеленчукот?; Какви ќе бидат последиците од загадената 

почва кај живите суштества?; Што уште може да ја загади почвата?“ 

Учениците ги разгледуваат книгите и енциклопедиите што ги има во научното катче за 

да дознаат повеќе за загадувањето на почвата. 

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на исказите на учениците.•	
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Загадување на почвата

Мислам дека ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ПРВ деН ТРеТ деН ПеТТИ деН СедМИ деН

I саксија

II саксија

III саксија
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Заклучив дека ________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Татјана Неческа,
ОУ „Војдан Чернодрински“, Скопје
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јас истражувам
Која почва е погодна за растенијата?



А

ПРИМеР ЗА чАС
Која почва е погодна за растенијата?

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: трето

Време: еден училиштен час и по 10 минути во наредните три часа

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги продлабочи стекнатите сознанија за почвата;•	

се оспособува за истражувачки активности;•	

ги развива визуелната и тактилната перцепција;•	

се поттикнува претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации.•	

Што е потребно: 

три чаши со земја;•	

зрна грав и пченица;•	

6 саксии со земја (две црвеница, две хумусна и две песоклива);•	

вода;•	

лупа;•	

листа за бележење на резултатите од истражувањето; •	

моливи, табла, креда.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат повеќе за својствата на почвата;•	

можат да учествуваат во истражувачка активност; •	

умеат своите знаења да ги применат во нови ситуации.•	

Поими: истражување, почва, црвеница, хумусна, песоклива почва.

Методи: дидактичка игра, истражување, дијалог, дескриптивен, метод на демонстрирање 
и презентирање.

Место на реализација: училница, непосредна околина (градина, нива).

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Претходни активности

Наставникот реализира прошетка со учениците во различни места (градина, нива), при 

што полнат три сада со различни видови почва (црвеница, хумусна, песоклива почва).

Воведни активности

Во училницата се отвораат трите садови со донесената почва. Наставникот ги прашува 

учениците од каде ги донеле примероците почва, а по нивните одговори ги замолува 

внимателно да ги набљудуваат трите видови почва (со око и со помош на лупа) и да ги 

воочат разликите помеѓу нив (на пример боја, растресливост). По завршувањето на 

набљудувањето, наставникот поставува прашања: „Можете ли да ја опишете почвата 

во првиот сад (црвеница)?; Што мислите, зошто се вика црвеница?“ Некои од учениците 

ја опишуваат црвеницата, а наставникот ги запишува нивните искази на табла. Потоа 

вниманието се насочува на песокливата почва и наставникот прашува: „Можете ли 

да ја опишете почвата во вториот сад (песоклива почва)?; Што мислите, зошто се вика 

песоклива почва?“ Други ученици ја опишуваат песокливата почва, а наставникот ги 

запишува нивните искази на табла. Постапката се повторува и за хумусната почва.
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Активности за учење и за поучување

Наставникот поведува разговор со учениците за тоа што сè им е потребно на растенијата 

за да живеат. Учениците зборуваат за условите за живот на растенијата за кои учеле на 

претходните часови. Наставникот ги потсетува на различниот изглед на црвеницата, 

хумусната и песокливата почва (запишани на таблата). Наставникот вели: „Во почвата 

се садат растенија и таа е важен услов за никнењето и за развивањето на растенијата. 

Што мислите, ако овие три вида почва се разликуваат, дали во нив подеднакво брзо 

ќе изникнат и ќе пораснат растенија?“ Учениците ги изнесуваат своите мислења, а 

наставникот појаснува дека тоа треба да се провери – со истражување.

Во научното катче учениците ќе истражуваат која почва е погодна за растење и за 

развивање на растенијата. Учениците земаат шест саксии и во нив ставаат различна почва: 

во две саксии - црвеница, во две саксии - хумусна и во две саксии - песоклива почва. Во 

три саксии садат пченица, а во три саксии грав. На саксиите лепат ливче со ознака за видот 

на почвата и на семето. Саксиите ги ставаат во близина на сончева светлина и ги полеваат 

со вода (во иднина редовно ќе се полеваат со исто количество вода). Се договараат дека 

редовно ќе ги набљудуваат сите саксии. Саксиите ги гледат секој ден, а промените што ги 

забележуваат на третиот, шестиот и дветтиот ден учениците ги запишуваат во табелата 

(прилог 1.)

Евалвативни активности

Учениците ги разгледуваат листите за бележење на резултатите од истражувањето и 

ги пополнуваат во делот за „првиот дел“. Разговор и извлекување заклучок за тоа која 

почва е најпогодна за растенијата. 

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на исказите на учениците.•	
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Која почва е погодна за растенијата (грав и пченица)?

Што откри? __________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Александра Митровска,
ОУ „Климент Охридски“, с. Драчево, Скопје

ГРАВ ПРВ деН ТРеТ деН ШеСТИ деН деВеТТИ деН

саксија 
со 

црвеница

саксија со 
хумусна 
почва

саксија со 
песоклива 

почва

ПчеНИЦА ПРВ деН ТРеТ деН ШеСТИ деН деВеТТИ деН

саксија 
со 

црвеница

саксија со 
хумусна 
почва

саксија со 
песоклива 

почва
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Како се раѓа лебот



А

ПРИМеР ЗА дНеВНА ТеМА
Како се раѓа лебот

Предмети: Запознавање на околината - Од зрно до леб; 

           Математика - Текстуални задачи, логична поврзаност на настаните;    

           Музичко образование – Народни песни; 

           Физичко и здравствено образование – Развивање на крупната   

           мускулатура.

Одделение: трето осумгодишно основно образование

Време: еден училиштен ден

Што е потребно: 

приказна „Дедо Симон“;•	

работни листови со математички задачи;•	

слики на кои е прикажан патот на раѓањето на лебот;•	

апликации;•	

садови со земја, зрна пченица и пченка, вода;•	

хартија;•	

прибор за пишување, средства за цртање;•	

тесто за моделирање;•	

ножички;•	

лепило;•	

летоци со напишани зборови: зрно, сее, ‘рти, расте, зрее, клас, жнее, меле, брашно;•	

табла и креда; •	

енциклопедија, книги, списанија, компјутер.•	
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Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги продлабочи своите знаења за житните растенија;•	

 се оспособува да применува стекнати знаења во нови ситуации;•	

ги научи фазите во процесот на создавањето леб и други производи од брашно;•	

го збогатува фондот на зборови;•	

разбере логична поврзаност и последователност во настани;•	

се оспособува да решава текстуални задачи; •	

се оспособува да бара и да наоѓа податоци на различни места;•	

развива логичко мислење;•	

ја развива крупната мускулатура на телото;•	

се поттикнува со движења на телото да искаже различни дејства, настани;•	

научи и да пее познати народни песни врзани за сеење, жнеење, мелење, месење и сл.;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.•	

Поими: житни растенија, зрно, сее, ‘рти, расте, зрее, клас, жнее, меле, брашно, асоцијација.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, разговор, објаснување, 

илустрација, демонстрирање, дескриптивен, анализа-синтеза.

Место на реализација: училница - научно, математичко, јазично катче, музичко катче.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот прво изразно го чита текстот на приказната, која самиот ја составил за 

оваа активност. 
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дедо Симон

Во селото живееја дедо Симон и баба Симоница. Дојде есен. Дедо Симон посеа пченица. 

Потоа почна да паѓа дожд, да дува силен ветер. Јагнињата блекаа, кокошките бараа зрна за 

храна. Дојде зимата и сè покри со белиот снег. По зимата дојде пролетта, а зрното пченица 

почна да расте. Дедо Симон е весел и среќен од успехот. На стебленцето се појавува 

жолт клас, кој ја краси нивата на дедо Симон и на баба Симоница. Доаѓа комбајн да жнее 

и да врши. Потоа житото се меле во воденица и се добива брашно. Баба Симоница од 

брашното направи тесто кое го испече и направи убав топол леб.

Наставникот, по читањето на приказната, на учениците им поставува неколку прашања: 

„Каде живееле дедо Симон и баба Симоница?; Каде и кога дедо Симон посеа пченица?; 

Кога почна да расте зрното пченица?; Што израсна прво, а што потоа?; Што правеше 

комбајнот?; Што се случуваше во воденицата?; Што прво направи баба Симоница, а 

што потоа?

Активности за учење и за поучување

Учениците се делат во четири групи и одат во четири центри (катчиња) каде што треба 

да ги реализираат планираните активности. 

Научно катче 

Учениците во ова катче прво ги добиваат летоците со (наопаку) напишани зборови: зрно, 

сее, ‘рти, расте, зрее, клас, жнее, меле, брашно. Тие треба да ги прочитаат напишаните 

зборови и со асоцијација да пронајдат еден збор заеднички за сите нив (леб). 
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Откако зборот леб е пронајден и напишан на празното ливче, учениците добиваат 

нова задача. Во енциклопедиите, книгите, списанијата што ги имаат во научното катче 

и на компјутер (интернет) треба да најдат податоци за тоа кои житни растенија се 

користат во исхраната на човекот, како се викаат, како изгледаат, каде растат, кога се 

сеат и жнеат, како изгледаат растителните органи на пченицата, како таа изгледа во 

своите фази на раст и развој, за што сè се користи пченицата (стебленцето, плодот). 

Една група од овие ученици ќе подготви книга за житните растенија и пченицата (текст 

и илустрации – фотографии и цртежи). Втората група во два сада со земја ќе посади 

зрна пченица и зрна пченка, ќе ги навади и ќе следи кога ќе изникнат и какви ќе бидат 

нивните стебленца и ливчиња по никнувањето.

Математичко катче 

Учениците што го одбрале ова катче добиваат неподредени слики на кои е прикажан 

патот на раѓањето на лебот и тие заедно треба да ги подредат во правилен редослед 

на случувањата. Откако ќе го завршат тоа, секој ученик/ученичка добива ливче со 

задачи што треба да ги реши:

Зрната пченица прво се ….(сеат).

Што се случува со пченичните зрна пред зреењето?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Што се случува по жнеењето? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Што се случува помеѓу ‘ртењето и жнеењето? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Учениците добиваат работно ливче со две текстуални задачи:

Во една гајба има 32 кифли. Колку кифли има во две такви гајби?1. 

       Задачата треба да ја решиш најмалку на три различни начина!

Ако во една вреќа има 25 килограми брашно, колку килограми брашно ќе има во 2. 

три вреќи?

      Задачата треба да ја решиш најмалку на три различни начини!

(Можни решенија на првата задача)
 

1. 32 + 32 = ?

       32 + 32 = 30 + 30 + 2 + 2 = 60 + 4 = 64

2.  32 + 32 = ?

 32

+   32

______________

 64

3. 32 + 32 = ?

 32 + 32 = 3Д + 3Д + 2Е + 2Е =  6Д + 4Е = 64

4.  32 + 32 = ?

          
 32
 2

_____________

 64
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Музичко катче

Сите ученици во ова катче разговараат за тоа кои народни песни се пееле кога се 

жнеела пченицата, во кои песни се спомнува сеење, мелење на житото, месење леб, 

погача и зелник (што ги слушнале од своите роднини, пријатели, на фолклорна секција, 

на ТВ и сл.). Тие ученици што ги знаат овие песни, ги пеат (најмалку две) за да ги научат 

и останатите другарчиња.

Сала (двор, училница)

Последната група ученици ги загреваат мускулите на телото, се раздвижуваат и се 

договараат како со движења на телото ќе покажат: сеење пченица, растење, жнеење 

на пченицата, мелење на брашното, месење леб и сукање пита.

Евалвативни активности

Секоја од групите го презентира тоа што го сработила и подготвила пред останатите 

соученици. Изработените книги и саксиите во кои се посадени зрната пченица и 

пченка ги изложуваат во научното катче, а решените математички задачи во работните 

ливчиња ги изложуваат во математичкото катче.

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на изработените книги, работните листови, исказите на учениците, осмислените •	

движења, држењето на телото при пеење и правилно пеење на песните.

Евидентен лист за следење на однесувањето на ученикот/ученичката во групата.•	

Агапи Чункоска,
ОУ „Никола Карев“, Крушево

?
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ПРИМеР ЗА чАС
Мојот херој/хероина

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: трето 

Време: два училишни часа

Што е потребно: 

касета и касетофон;•	

хамер;•	

лист за пишување;•	

прибор за цртање;•	

работен лист: херој/хероина;•	

табла и креда;•	

хартија, моливи•	

Цели: Ученикот/ученичката да 

осознава дека постојат луѓе кои им помагаат на други луѓе;•	

запознава приказни за ,,херои” од секојдневниот живот;•	

запознава различни начини со кои луѓето го подобруваат животот;•	

посакува да биде како луѓето кои им помагаат на другите луѓе;•	

го збогатува речникот.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да:  

знаат дека постојат луѓе кои им помагаат да другите луѓе;•	

знаат примери од секојдневниот живот за херои и херојски постапки;•	

можат да препознаат луѓе кои помагаат на другите.•	
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Поими: херој/хероина

Методи: дидактичка игра, анализа и синтеза, дијалог, дискусија со целата паралелка; 

дескриптивен, метод на демонстрации и симулации; глумење и играње на улоги.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот започнува со прашања упатени кон учениците: ,,Што подразбирате под 

зборот херој?  Зошто некои луѓе ги нарекуваме херои? Знаете ли за некој херој од 

приказните, цртаните филмови или секојдневниот живот?”

По одговорите на учениците наставникот ја пушта касетата на која е снимена музиката 

од цртаниот филм за омилениот херој Покемон. Се открива и ликот на Покемон. Потоа 

на табла се закачуваат и постери од други познати херои.

Наставникот ги прашува учениците: ,,Зошто за овие ликови велиме дека се херои/

хероини? Кои добри дела ги направиле? Што ќе се случело ако не помогнеле? Дали 

сакате да бидете како нив? Зошто? 

Активности за учење и поучување

Во овој дел од часот следи драматизацијата на текстот ,,Храбрата Ели”, во која, како 

актери, учествуваат неколку ученици (кои сами се пријавуваат), а останатите ученици 

следат. Наставникот поставува низа прашања на учениците во врска со следента 

драматизација, на пример: ,,Каде дојде дедо Петре?”; ,,Какво беше времето?”; ,,Што 

побара девојчето?”; Како понесе жар за огинот?”; ,,Какво беше девојчето Ели?”; ,,Што ќе 

се случеше ако Ели не земеше жар?”; ,,Што рече дедото?” ; ,,Може ли некој да ја опише 

Ели?”; ,,Каква личност е Ели?”; ,,Зошто сакаме да бидеме како Ели?” и сл.

Некои од учениците ги опишуваат луѓето што ги познаваат, а ги сметаат за херои и им 

се восхитуваат.

Евалвативни  активности

Наставникот ги замолува учениците да одберат некој/а што го/ја сакаат и сакаат да 

бидат како него/неа. Секој ученик/ученичка зема прибор за цртање и го црта својот/

својата херој/хероина (насоката е дека не е важно како е нацртано, важна е идејата.) 

Под цртежот учениците треба да запишат некои особини што ги има таа личност. 
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Откако сите ученици ја завршуваат задачата, го закачуваат цртежот на соодветно 

место, а потоа ги презентираат своите цртежи и го читаат запишаниот текст.

На крајот на часот наставникот им подарува на учениците сликичка од нивниот омилен 

херој од цртаните филмови (Покемон) и покемон колаче.

Како да се следи и оценува?

Анализа на цртежите и исказите на учениците.•	

Евидентен лист за следење и вреднување на работата и однесувањето на Христијан, •	

Ангела, Нина и Стефан.
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ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ

Успешно  А

Делумно  Б

Со помош В

Славица Ќировска
ОУ ,,Братство- Миѓени”- Тетово                  

ХРИСТИјАН АНГелА НИНА СТефАН

Способност 
за креативно 
изразување

A A A A

Внимателен 
и истраен во 
работењето

A A A A

Идентификува 
позитивни 

модели
Б Б A A

Педантност 
во 

работата
A A A A

Го запазува 
редоследот во 

работењето
A A A A

Активен во 
извршувањето 

на задачата
Б A A A
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ПРИМеР ЗА чАС
Стари занаети

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: трето 

Време: два училишни часа

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги проширува своите знаења за културните традиции на својата татковина;•	

се запознае и да ги почитува традицијата и културното наследство на својот народ •	

и на другите заедници во родниот крај;

се запознае со значењето на старите занаети;•	

се запознава со работата на луѓето во разните  видови занимања;•	

формира правилен однос кон работата - ученикот да ја сфати вредноста и улогата •	

на човечкиот труд; 

ги проширува знаењата  за истражувачката постапка;•	

се оспособува своите знаења да ги применува во нови ситуации;•	

ја развива упорноста во работата;•	

ја негува креативноста;•	

се оспособува за уредност при работата;•	

се оспособува за работа во група.•	
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Што е потребно: 

слики;•	

хамер;•	

прибор за моделирање и глина;•	

прибор за шиење;•	

материјали за ткаење;•	

материјали за правење слатки;•	

глинени садови;•	

прибор за цртање;•	

ЦД;•	

касетофон.•	

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат да набројат неколку занаети;•	

знаат како се нарекуваат работниците што се занимаваат со занаетчиство, какви •	

алати користат и какви производи се произведуваат во занаетчиските дуќани;

можат да наведат примери за значењето на старите занаети;•	

можат да работат со одреден вид материјал од еден занает;•	

знаат за традициите на својот народ и можат да учествуваат во реализација на •	

некои од нив;

умеат да искажат почит кон работата на луѓето;•	

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.•	

 Поими:, занаетчиство, стари занаети, алати, материјали, традиции

Методи: дидактичка игра, истражување, дијалог, монолог, дескриптивен, метод на 

демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница
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ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Претходни активности

Минатата седмица учениците следеа интегрирана настава на тема: ,,Старите занаети 

се нашата традиција”. Наставата беше повеќе истражувачка. Учениците беа во посета 

на неколку стари занаетчиски дуќани во стариот дел на Тетово. Посетивме: шивач-

кројач, ортомар, кујунџија, јорганџија, чевлар, слаткар, бербер. Исто така, учениците 

беа и во посета на населеното место Блаце, со цел поблиску да се запознаат со 

грнчарскиот занает и грнчарството како семејна  традиција на нашиот роден крај. 

Посетата, извршените набљудувања  и разговорите со занаетчиите ќе ни помогнат за 

поуспешна реализација на часовите што ќе следат.  

Воведни активности

Наставникот разговара со учениците во врска со претходните посети на старите 

занаетчиски дуќани. Тој поставува конкретни прашања, како на пример: ,, Кои занаетчиски 

дуќани ги посетивме?; Што работеа мајсторите таму?; Кои алатки ги користеа при тоа?; 

Какви производи изработуваа?; Кој ги купуваше тие производи?; Кој занает најмногу ви 

се допаѓа и зошто?”

Активности  за учење и поучување

Наставникот навестува дека ќе се отворат мали работилници во училницата во кои 

ќе работат учениците. Затоа учениците се делат на пет групи,  кои добиваат различни 

задачи. (во прилог 1 се дадени ливчињата со задачите)

Прва група – Ликовни уметници

Оваа група треба да ги декорира со приборот за цртање глинените садови изработени 

во Блаце.

Втора група – Вешти слаткари 

Со оглед на тоа што се ближи Велигден, учениците од оваа група треба да направат 

торта и слатки.
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Трета група – Модни креатори 

Со оглед на тоа што се ближи Велигден, учениците од оваа група треба да направат 

убави костуми-облека.

Четврта група – Грнчарите од Блаце

Учениците од оваа група треба да изработат тавчиња од глина.

Петта група – Тетовските ткајачи

Во оваа група учениците ќе ткаат убав тетовски ќилим.

Учениците ги земаат подготвените средства и материјали, се договараат и почнуваат 

со работа. Наставникот ги следи, поттикнува, охрабрува и појаснува што не им е јасно 

на учениците во групите.
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Евалвативен дел

По завршената работа секоја група ги презентира своите трудови и ги изложува  на 

одреденото место во училницата.

Наставникот ги прашува учениците: ,,Што изработивте денес? Што научивте денес? 

Кога ви беше најтешко? Каде можете да го примените ова што го научивте?”

Како да се следи и оценува?

Анализа на изработките на учениците.•	

Евидентен лист за следење на однесувањето на ученикот/ученичката во групата.•	

Кај учениците Димитар, Ангел, Татјана и Кате К. ќе се следи вештината на •	

моделирање, креативноста, педантноста во работењето.
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ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ

Успешно  А

Делумно  Б

Со помош В

дИМИТАР АНГел ТАТјАНА КАТеРИНА

Способност за 
моделирање A A A A

Способност 
за креативно 
изразување

A A A A

Умешност во 
работењето 

со даден 
материјал

Б Б A A

Педантност 
во 

работата A A A A

Го запазува 
редоследот во 

работењето
A A A A

Активен во 
извршувањето 

на задачата
Б A A A
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Работилница број 1

Име на групата: ликовни уметници

ЗАДАЧА:

Понудениот матерјал искористете  го за цртање на глинените садови!•	

Обиди се глинените садови да изгледаат убаво, ќе ни бидат потребни да го   украсиме •	

домот – СЕ БЛИЖИ ВЕЛИГДЕН! Ќе имаме многу гости!

Работи внимателно, твори, креирај, соработувај во групата.•	

Време за работа во група 25 мин.•	

Презентација-5 мин.•	

Работилница број 2

Име на групата: вешти слаткари

ЗАДАЧА:

Од тестото ќе треба да ни подготвите колачиња и торти за ВЕЛИГДЕН како  што го •	

правеле тоа  нашите слаткари во Тетово уште во дамнешни времиња.

Обиди се тоа да го направиш  што е можно подобро, вкусно и убаво за око!•	

Работи внимателно, твори, креирај, соработувај во групата.•	

Време за работа во група 25 мин.•	

Презентација-5 мин.•	

Работилница број 3

Име на групата: модни креатори

ЗАДАЧА: 

Од матерјалите ќе треба да изготвите убави костуми за Велигден! •	

Обидете се да бидат на време готови за да купиме и соодветни чевли за празникот.•	
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Работи внимателно со иглите и ножиците!•	

Твори, креирај , соработувај во групата.•	

Време – за работа во група 25 мин.•	

Презентација-5 мин.                 •	

Работилница број 4

Име на групата: грнчарите од Блаце

ЗАДАЧА:

Од глината што ја донесовме од Блаце ќе треба да се обидеме да изработиме •	

тавчиња слично како тоа што го правеше нашиот чичко Живко.

Обидете се да бидат убави и да не ни испукаат брзо, уште нешто ако може да •	

бидат побрзо готови ќе ми требаат за во петок!•	

Работи внимателно, твори, креирај, соработувај во групата.•	

Време за работа во група 25 мин.•	

Презентација-5 мин.•	

Работилница број 5

Име на групата: Тетовските ткајачи

 ЗАДАЧА:

Понудениот матерјал искористете  го за да го исткаете најубавиот тетовски килим.•	

На него запази го Македонскиот фолклор.•	

За таа цел ќе мораш да користиш соодветни бои на соодветно место.•	

Работи внимателно, твори, креирај, соработувај во групата.•	

Време за работа во група 25 мин.•	

Презентација-5 м•	

Славица Ќировска
ОУ ,,Братство Миѓени”  – Тетово
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ПРИМеР ЗА чАС
Мериме

Предмет: Математика.

Одделение: трето. 

Време: еден училиштен час.

Цели: Ученикот/ученичката да: 

се оспособува да врши проценка на маса во грамови и килограми и со мерење да •	

ја проверува својата проценка;

се оспособува да мери маса во килограми со помош на вага;•	

се оспособува да чита и да претставува податоци табеларно, графички и со релација •	

и да може да ги презентира податоците;

се поттикнува претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации;•	

развива логичко мислење;•	

се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

вага;•	

зеленчук (зелка);•	

работни листови;•	

хамер;•	

учебник;•	

ученички прибор.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

ги применат своите знаења за мерни единици во решавањето на проблемските •	

ситуации, проценувањето и мерењето;

ги препознаваат основните мерни единици за маса;•	

умеат да проценуваат и да проверат со мерење;•	

умеат да собираат, селектираат, подредуваат и внесуваат едноставни податоци во •	

табели;

можат да прават графички приказ на податоци;•	

знаат да читаат податоци од сликовити прикази, табели и графикони и да ги •	

интерпретираат;

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.•	

Поими: проценување, мерење, маса, килограм, грам.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, дијалог, монолог, анализа, синтеза, 

дескриптивен, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Претходни активности

Претходниот ден учениците со наставникот беа во посета на пазар со цел да го видат 

начинот на мерење, видовите ваги и тегови за мерење маса. Од страна на учениците 

беа направени обиди да измерат конкретен производ и да ја одредат точната маса на 

тој производ. Се обидуваа да ја проценат масата, а потоа тоа го проверуваа со мерење 

на производот на вага. Учениците заклучија дека им е полесно да ја утврдат масата на 

производот со мерење со ваги, а потешко сами да ја проценат неговата маса.

Воведни активности

Наставникот води разговор со учениците во врска со посетата на пазар, начинот на 

мерење на производите, бара да ги опишат видовите ваги што ги виделе, видовите тегови, 

каков разговор водел продавачот со купувачите додека ги продавал јаболката во кеса.
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Активности за учење и за поучување

Зелките што се купени на пазарот сега се делат на два дела. Учениците се делат на 

неколку групи и секоја група добива своја задача.

I група – врши слободна проценка на масата во килограми и грамови на целата зелка 

и на двата пресечени дела. Податоците ги прибира во работното ливче. Податоците 

од слободната проценка за масата на зелката ги претставува на хамер и изготвува 

табеларен приказ од прибраните податоци.

II група – врши мерење на целата зелка, како и на двата пресечени дела со помош 

на вага (прибира податоци од прецизното мерење со стандардни мерки). Ги средува 

добиените податоци изразени во килограми и грамови и изготвува графички приказ 

на прибраните податоци.

III група – прибира податоци со точно мерење на масата и се обидува тоа да го 

прикаже со релација (каде ќе може да се согледа точната разлика помеѓу масата на 

делот од зелката и на целата зелка). Релацијата од прибраните податоци ја прикажува 

на хамер.

Додека учениците работат, наставникот ги следи, поттикнува, помага, објаснува 

доколку е тоа потребно. Во прилогот број 1 се претставени сработените задачи на 

учениците во трите групи.

Евалвативни активности

На крајот на часот секоја од групите врши презентација на тоа што го сработила. Првата 

група заклучува дека нивната проценка на масата на целата зелка и на двата дела не е 

точна.

Наставникот на сите ученици им поставува прашања: „Како се чувствувавте додека 

работевте во вашите групи? Што мислите, дали ова што го работевте и го научивте можете 

да го примените во секојдневниот живот? Каде и како можете да го примените тоа?“ 
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Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните листови и на исказите на учениците. •	

Кај учениците Бојан Б. и Марија ќе биде следена умешноста за слободна проценка •	

на масата на целата зелка и на двата дела, како и начинот на кој тие ќе ги прибираат 

податоците.

Кај учениците Стефан Т. и Марко ќе биде следено колку точно ќе ги средуваат •	

податоците со помош на графички приказ.

133



А

ПРИЛОГ БРОЈ 1

ИСТРАЖУВАњЕ
   

ПРЕДМЕТ: Споредување на масата на двa дела од зелката

ПРАШАњА: 

Како ќе го извршиме мерењето?1. 

Колку тежи секој дел одделно?2. 

Кој дел има поголема маса?3. 

Колку тежат двaтa дела мерени заедно на вага?4. 

ХИПОТЕЗА: Едeн дел тежи 500 гр, а другиот дел тежи 700 гр.

ТЕК НА ИСТРАЖУВАњЕТО: Ги набљудувавме двaтa дела и со слободна проценка 
заклучивме дека помалиот дел тежи 500 гр, а поголемиот дел тежи 700 гр. Мерејќи на 
вага, дознавме дека помалиот дел тежи 600 гр, додека поголемиот дел тежи 800 гр.

СРЕДСТВА: Вага

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА СЛОБОДНА ПРОЦЕНКА:

                                                                 М                      Г                     З134
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ЛЕГЕНДА: 

 мал дел  (М)

 голем дел (Г)

 цела зелка (З)

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ТОЧНО МЕРЕњЕ:

M      

Г        

З              

РЕЛАЦИЈА:

ЗАДАЧА: Едeн дел од зелката тежи 500 гр, а целата тежи 1200 гр. Колку тежи другиот дел?

Другиот дел тежи ___________________________________________________________.

ЗАКЛУЧОК: Од извршеното мерење дознавме дека нашата проценка не е точна.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ПРВА ГРУПА -  ТЕХНИКА „ПРОЗОРЕЦ“

Групата врши слободна проценка на добиената зелка!•	
Сите во групата се обидовме да ја процениме целата зелка. Откако го направивме •	
тоа, се договоривме дека таа има маса од 1400 гр.
Потоа ние во групата ја пресековме зелката, со мала помош на наставникот, и •	
добивме едeн помал и едeн поголем дел. Се обидовме да ја процениме масата. 
Помалиот дел тежи 300 гр, а поголемиот дел тежи 1100 гр.
Потоа нашата група требаше да изготви графички приказ на слободната проценка и •	
да го презентира пред останатите групи.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА СЛОБОДНАТА ПРОЦЕНКА:

                       М                          Г                            З
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ВТОРА ГРУПА - ТЕХНИКА „ПРОЗОРЕЦ“

Групата врши точно мерење (со вага) на добиената зелка!•	
Прво ги измеривме деловите - помалиот дел од зелката тежеше 400 гр, а поголемиот •	
дел тежи 900 гр.
Целата зелка, т.е. двaтa дела од зелката на вагата вкупно тежеа 1 кг и 300 гр.•	
Потоа нашата група требаше да изготви табеларен приказ на точната маса на зелката •	
и да презентира пред останатите групи.

ЛЕГЕНДА: 

 мал дел  (М)

 голем дел (Г)

 цела зелка (З)

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ТОЧНО МЕРЕњЕ:

M    

Г         

З             
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ТРЕТА ГРУПА -ТЕХНИКА „ПРОЗОРЕЦ“

Групата врши прибирање податоци за точната маса на зелката.•	

Соработуваме со другите две групи и вршиме анализа на нивните податоци добиени •	

од проценката и точното мерење на зелката.

Анализата ја вршиме преку табеларниот и графичкиот приказ.•	

Дадените резултати ќе ги претставиме со релација која ја добивме и еден од нашата •	

група ќе изврши презентација пред останатите групи

РЕЛАЦИЈА:
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На крајот нашата група ја решава следнава задача:

ЗАДАЧА: Едeн дел од зелката тежи 500 гр., а целата тежи 1200 гр. Колку тежи   
другиот дел?

Другиот дел тежи ___________________________________________________________.

ЗАКЛУЧОК: Од извршеното мерење дознавме дека нашата проценка не е точна.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Славица Ќировска,
ОУ „Братство Миѓени“, Тетово
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Собирање и одземање
без премин
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ПРИМеР ЗА чАС
Собирање и одземање без премин

Предмет: математика

Одделение: трето 

Време: еден час

Цели: Ученикот/ученичката да: 

ги утврди, продлабочи стекнатите знаења за собирање и одземање без премин;•	
развива логичко мислење;•	
се оспособува за работа во група.•	

Што е потребно: 

картончиња со напишани броеви;•	

моливи, гуми;•	

боички; •	

работни ливчиња;•	

три слики со различна содржина (есенски дрвја со паднати жолти лисја, свенати •	

есенски цвеќиња, во овоштарник човек бере зрели јаболка).

Што се очекува да постигнат учениците:

Учениците да: 

знаат да собираат и да одземаат без премин;•	

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.•	

Методи: дидактичка игра, истражување, дескриптивен, метод на демонстрирање, 
работа со текст.
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ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

 Учениците седат во групи. Прво се води разговор за задолженијата на секоја од 
групите. Во овој дел на часот се игра играта наречена „Брза математика“. Секој од 
учениците добива картонче на кое е запишан број. Ученикот го чита бројот, а потоа 
чита за колку се намалува или зголемува дадениот број (пр.: јас сум 35, а ти си за 30 
поголем од мене). Збирот или разликата го кажува друг ученик чиј број е напишан на 
ливчето и така играта продолжува до крај (до последниот ученик на чие ливче има 0). 

Активности за учење и за поучување 

Учениците се делат во пет групи. Секоја група добива различно работно ливче, а 
наставникот на учениците им дава насоки за начините на решавање на задачите. 
Тој, исто така, соопштува за колку време треба да се решат задачите. Учениците 
отпочнуваат со работа во своите групи, а наставникот ја следи нивната работа и со 
дополнителни упатства помага онаму каде што има потреба. 
Следат задачите кои ги добиле учениците во своите групи. 

I ГРУПА

Пресметај и пополни. Во празните полиња напиши ја буквата што одговара на 1. 
добиената разлика или збир. 

43    34   87    26   89   97    73   42  
+12 - 13 -25 +13 -16 -54 +24 +31 

 
Л З О А Л Н Т С

39 62 21 73 55 97 43 55

       

Oткриј ги знакот и бројот што се кријат во математичката машина.2. 

  56

     56   45

     92   81

     43   32
  45           
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Поврзи ги парните броеви од седмата десетка и откриј ја фигурата.3. 

   .73 .66 
  .72
         . 63
  .64         . 68
     . 65 
       . 82               . 70
       . 62  . 69
         .51

II ГРУПА

Пресметај и пополни. Во празните полиња напиши ја буквата што одговара на 1. 
добиената разлика или збир.

 

   76    52   68   95   87   46         55  23 98  
  -14 +27 -17 -43 -16       +42      +44      +55       -66

   Р   П   Т   Н   И   С   Г   Т  А
 79  62  52  88  51  78  99  71  32 

         

Откриј ги знакот и бројот што се кријат во математичката машина.2. 

  

     71   94

     65   88

     15   38
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Поврзи ги непарните броеви од четвртата и од петтата десетка и откриј ја фигурата 3. 
што се крие.

             .39
                                         .52       
 
    .38    .37     .58      .41
 
         .35          .57       .43
                                     .46
               .36                     .45 
                     .33      .69           .56  
              .40 .31                   

        .31       . 40       .47   

III ГРУПА

Пресметај и пополни. Во празните полиња напиши ја буквата што одговара на 1. 
добиената разлика или збир. 

       22    66    46        96  78  53
 +45 +33 +42 -42 -25       -20

 
   А   Е            С            Е           Н           Т
  33  88  99  67         54  53

      

Oткриј ги знакот и бројот што се кријат во математичката машина.2. 

     96  74

     85  62

     35  13
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Поврзи ги парните броеви од осмата и од деветтата десетка и откриј ја фигурата 3. 
што се крие.

   .80
                        .71  
                             . 78               .82
   .73       . 85
                                                   .84
                         .76                 . 88
                                                          .81
                       . 63                                                                                                               
   .74      .79       .86
                                 .61                    

                                     . 72        . 90      .88

IV ГРУПА

Пресметај и пополни. Во празните полиња запиши ја буквата што одговара на 1. 
добиената разлика или збир.

  98    53  88  66  54    81    34  78  95   75  53
 -71 +26 -54 -22 -42 +18 +63 -51 -73 - 53 -41

  О  В  Д  И  Т  Р  Н  А  В  Г  А
 79 27 99 97 22 44 27 12 44 34 97

 
 

          

Oткриј ги знакот и бројот што се кријат во математичката машина.2. 

     87  55

     66  34

     53  21
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Поврзи ги парните броеви од осмата и од деветтата десетка и откриј ја фигурата 3. 
што се крие.

                                         .54           .56
              .55 
           .61
      .53       .49                .57
                                    . 48       .56
                        .42
                                    .52                            .58
                                                           
                                           .51                 .59  
                                                       .60 
      

V ГРУПА

Пресметај и пополни. Во празните полиња запиши ја буквата што одговара на 1. 
добиената разлика или збир.

   78   66   87  98    51    74
  -36 -23 -54 -83 +28 +25

    Ј   О   А   И     К     Ч
   79  43  99  15           42    33

  
 

          

Oткриј ги знакот и бројот што се кријат во математичката машина.2. 

     25  68

     54  97

     15  58
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Поврзи ги парните броеви од осмата и од деветтата десетка и откриј ја фигурата 3. 
што се крие.

    .32           .22               .48

                                     .30       .21               .23          .24     
                                                     .33                            .9
            .38      
                                        .29                               .25          .24
                                                     .30                                  .36
            .19    .44        .26
                                 .19      
                                                             .28           .26
                                         .31            .27
                                                  .52            .43

Евалвативни активности 

Секоја од групите ги презентира решенијата на задачите од работните ливчиња. 

Решенијата од секоја група се запишуваат на таблата. Со заедничка активност учениците 

од добиените зборови составуваат реченица.  

I ГРУПА  СО  ЗЛАТНА;   -11

II ГРУПА  ПРИСТИГНА;  +23

 

III ГРУПА  ЕСЕНТА;   -22

IV ГРУПА  ВО ГРАДИНАТА;  -32

V ГРУПА  КОЧИЈА ;   +43

148



B

СО ЗЛАТНА КОЧИЈА ПРИСТИГНА ЕСЕНТА ВО ГРАДИНАТА.

Со оваа почетна реченица учениците составуваат приказна по дадените слики од 

таблата (пр.: Есента во градината пристигна со златна кочија. Лисјата пожолтуваат. 

Дрвјата полека се разделуваа од лисјата, кои правеа жолт килим. Цвеќињата овенуваа 

и тагуваа по сонцето. Овоштарот од овошната градина ги береше зрелите и сочни 

јаболка).

Како да се следи и да се оценува?

Анализа на работните ливчиња.•	

Евидентен лист за следење и за вреднување на однесувањето на ученикот/•	

ученичката во групата.

Вера Илијоска, 
ОУ „Кире Гаврилоски“, Прилеп

?
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ПРИМеР ЗА чАС 
Меѓусебна положба на предметите - внатре, надвор, на

Предмет: Математика

Одделение: прво

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:

се запознае со поимите: внатре, надвор, на;•	

се поттикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите •	

и нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија;

се поттикнува претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации;•	

развива логичко мислење;•	

се оспособува да работи во група.•	

Што е потребно: 

јаже;•	

обрачи;•	

апликации: дрво, маче, врапчиња, јаболко, морков, круша, чинија, куќа, дете, дрво, птица;•	

работен лист;•	

бели листови, дрвени бои;•	

картончиња за на врат: врапчиња, маче, гнездо, пилиња, шарени јајца, пеперутка;•	

геометриски форми;•	

ранец;•	

цвет;•	

сликовница;•	

лепило;•	

камионче, автомобил, кутија – гаража;•	

конец, макарони;•	

кошничка.•	
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Што се очекува да постигнат учениците:

да ги знаат поимите: внатре, надвор, на;•	

да умеат да ја одредуваат и вербално да ја искажуваат положбата на предметите и •	

нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија;

ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.•	

Поими: внатре, надвор, на.

Методи: дидактичка игра, дијалог, монолог, анализа, дескриптивен метод, 

метод на демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Часот започнува со играње на играта „Врапчиња и мачка“. Учениците се делат во групи 

по четворица. Секоја група добива обрач (гнездо) и јаже (гранка од дрво), картончиња 

со апликации на врапчиња и на маче. На повик на наставникот: „Врапчињата внатре 

во гнездо, мачињата надвор!“, учениците-врапчиња летаат внатре во гнездото, а 

учениците-мачиња остануваат надвор. На повик на наставникот: „Врапчињата надвор, 

мачињата внатре!“ - врапчињата летаат надвор, а мачињата влегуваат внатре во 

гнездото (движењата се повторуваат 2-3 пати). Во текот на играта наставникот ги 

употребува исказите: врапчиња на гранка, мачиња внатре во гнездо; врапчиња внатре, 

мачиња на земја; врапчиња на гранка, мачиња надвор.

Преку играње на играта „Врапчиња и маче“, наставникот ги испитува предзнаењата на 

учениците за поимите внатре, надвор, на.
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Активности за учење и за поучување

Учениците се делат во групи. Секоја група добива комплет апликации (дрво, гнездо, 

врапчиња, маче, куќа, трошки од храна). Наставникот ги запознава учениците дека ќе 

слушаат приказна, но ќе треба да внимаваат и да постапуваат по приказната. Наставникот 

ја раскажува приказната: „Еден есенски ден врапчињата долетнале внатре во гнездото 

(учениците ги поставуваат апликациите со врапчиња внатре во гнездото). Едно од 

врапчињата излегло надвор од гнездото (една апликација на врапче се вади надвор 

од гнездото) и забележало трошки на земјата (се поставуваат трошки на земјата). Тоа 

ги повикало другите врапчиња да излезат надвор од гнездото. Сите врапчиња слетале 

на земјата (врапчињата се поставуваат на земјата). Врапчињата радосно скокале во 

дворот и колвале трошки. На покривот од куќата седело едно маче (се поставува маче 

на кровот од куќата) и ги гледало врапчињата. „Ах, што ќе биде убаво да уловам едно 

врапче!“. Наеднаш мачето замјаукало „мјау“ и скокнало на земјата (се става маче на 

земја). Врапчињата се исплашиле и летнале внатре во гнездото (врапчињата се ставаат 

внатре во гнездото). По раскажувањето на приказната се поставуваат прашања од 

приказната и се потенцираат поимите: внатре, надвор, на.

Во вториот дел од часот учениците се делат во групи по тројца и имаат задача да ги 

постават предметите во одредена положба (внатре, надвор, на). Учениците работат 

самостојно и на крај секоја група ја презентира задачата и нејзиното решение. Додека 

групата презентира, другите ученици внимателно следат и кажуваат дали задачата е 

решена точно или погрешно. 

I задача: Надвор од јажето ставете триаголник, внатре квадрат, а на јажето круг.

II задача: Внатре во гнездото ставете ги шарените јајца, на гнездото пеперутката, а 

пилињата ставете ги надвор.

III задача: На ранецот залепeтe цвет, внатре во ранецот ставете ги боичките, а надвор 

од ранецот - сликовницата.

IV задача: На листот залепете чинија. Внатре во чинијата залепете ги морковите, 

надвор од чинијата јаболкото, а на чинијата залепете круша. 

V задача: На листот залепете куќа. Внатре во куќата залепете дете, надвор дрво, а на 

куќата - птица.

VI задача: Надвор од гаражата ставете го камионот, внатре автомобилот, а на гаражата 

ставете ја рекламата.
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VII задача: Нанижете ѓердан од макарони.

По завршување на задачата „нижење ѓердан од макарони“, се поставуваат прашања: 

„Каде беа макароните? (Внатре во кошничката). На што ги нижевте? (На конец). Каде го 

стававте конецот? (Внатре во макароните). Каде ќе го ставите ѓерданот? (На врат)“.

Евалвативни активности

На крајот на часот наставникот проверува колку учениците научиле. За таа цел на 

учениците им дава работен лист (прилог бр.1). Задачите во работниот лист се поставени 

во три нивоа. Учениците работат самостојно. 
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ПРИЛОГ БР. 1

Определување на местоположбата на предметите
ВНАТРЕ, НАДВОР, НА

Обој ги плодовите што се наоѓаaт  надвор. 

                 
Обој го цвеќето што е  внатре.

Обој ја формата што се наоѓа на.
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Надвор од кутијата залепи топка.
Внатре во кутијата залепи кукла.
На кутијата залепи цвет.

Нацртај круг. Внатре во кругот нацртај срце. На кругот нацртај син цвет. Надвор 
од кругот нацртај  црвен балон.
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            Прво ниво         второ ниво               трето ниво   

Прилог за второто ниво.

СПОСОБНОСТ ЗА 
МОДЕЛИРАЊЕ дА делУМНО Не

   Ја одредува положбата 
   на предметите

   a) внатре 
   б) надвор
   в) на

   На вербално барање, може    
   да постави (нацрта) објект во 
   назначената положба

   Препорака за подобрување
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Прилог за 3, 4 и 5 задача

Александра Митровска,
ОУ „Климент Охридски“, с. Драчево, Скопје
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