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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.

ЛЕБ

ПРИМЕР ЗА ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
ЛЕБ

Децата поминуваат многу време обидувајќи се да го сфатат
светот околу себе. Природната љубопитност ги води децата
да поставуваат прашања, да истражуваат и да ги споредуваат
стекнатите искуства со новите состојби. Јакнењето на природната
љубопитност кај учениците е една од примарните работи на
наставникот. Многу ефективен начин да се направи ова е заедно
со учениците да се развиваат проекти за истражување предмети
и појави, во согласност со детските интереси. Ова поглавје го
претставува примерот за продлабочена студија која ги опфаќа
сите аспекти на предметот што се истражува.

ЛЕБ

Лебот е заеднички елемент во животите на сите луѓе. Лебот се прави во различни
облици и големини, во зависност од: културата, религијата и историското наследство.
Тој е дел од секојдневното искуство. Учениците можат да истражуваат и да прават леб,
можат да се прашуваат од каде доаѓа лебот или зошто лебот има различни форми. Ова
се важни прашања за да се иницира проект кој ќе одговори на нивните интереси.
Употребата на лебот е многу успешна тема за интегрирање на програмските содржини
во училницата. На пример, низ темата за лебот учениците можат да ги изложат своите
идеи, како што се „промената и растењето“. На учениците треба да им се овозможи да
разговараат, да набљудуваат и да експериментираат. Темата за лебот може да доведе
до истражување на многу прашања од запознавањето на околината. Учениците можат
да го истражат потеклото на состојките од кои е направен лебот во некоја одредена
земја или регион. На пример, лебот е заеднички за многу култури и поради тоа се
јавува во различни форми. Учениците треба да направат карта, која ќе го покаже
потеклото на лебот и временска линија, која ќе покаже каде за првпат е направен
лебот. Воочените разлики овозможуваат да се води разговор за различни култури,
религии, семејства и прослави.
Луѓето-припадници на различни култури и религиозни групи, во текот на времето
го употребувале лебот за одбележување настани од историјата. Лебот е сврзан со
наследството, културата и религијата на сите народи.
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Исто така, оваа тема може да помогне и за реализација на целите од математиката.
Проценување, мерење, забележување, графичко претставување, пресметување се
некои од математичките подрачја кои можат да се разработат во текот на одвивањето
на проектот за лебот.
Темата: „Леб“ нуди голем број можности за читање и пишување, на пример, да се
запишат рецепти, да се направат списоци на состојките кои се потребни за да се
направи лебот и да се измислат креативни приказни и драми. Во многу култури има
народни приказни и народна литература за лебот кои учениците можат да ги слушнат.
Споредувањето различни верзии на некоја одредена приказна може да биде драгоцено
искуство при учењето на мајчиниот јазик. Уметноста, ликовната и музичката, исто како
и активностите за движење, можат да бидат проткаени во темата: „Леб“.
Потребни информации
Во процесот „на поставување на лебот на маса“ учествуваат многу различни луѓе и
професии. Земјоделецот ја одгледува пченицата, мелничарот ја меле пченицата во
различни видови брашно. Фурнаџијата го пече лебот и го носи до пазарите и маркетите,
каде што може да се купи лебот. Производството на лебот, од садењето пченица до
печењето на тестото, во себе вклучува многу чекори. Тоа е комплексен и специфичен
процес. Учењето на процесот на правење леб им помага на учениците да научат за
деловите и за логичката последователност на процесот.
При производството различни видови леб се користат и разновидни состојки.
Основна состојка на лебот е пченицата, а таа претрпува многу промени пред од неа
да се направи леб. Факторите од средината (како што се воздухот и водата), исто
така, влијаат врз растењето на пченицата, растењето на тестото и производството
на различни видови леб. Исто така леб може да се прави и од други видови житна
култура. Учениците можат да истражат кои се другите житни култури од кои може да
се прави леб.
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Истражување на промената, универзалност и различност
Преку темата: „Леб“ можат да се истражат три главни идеи, а тоа се: промена,
универзалност и различност. Истражувајќи ги многуте аспекти на лебот, учениците
ќе го прошират своето знаење за овие основни идеи. Со употребата на конкретен
предмет, како што е лебот, кој им е познат на учениците од нивното секојдневно
искуство, наставникот може да направи поврзување со апстрактните идеи, како што
се: промена и различност.
Учениците ќе ја видат промената - како пченицата расте од семе во растение и како
зрната на пченицата се претвораат во брашно. Овие активности можат да се реализираат
во училиште со вклучување на семејствата. Промената е видлива и кога квасецот се
топи со помош на шеќерот и се добива карбон диоксид. Исто така, учениците можат
да ја видат промената која се случува кога ќе се покачи температурата на водата
или на другите состојки кои се мешаат со квасецот за да се добие тесто. Можат да
се набљудуваат и промените што се случуваат со различни видови леб кога подолго
време се изложени на воздух или во вода.
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Учениците ќе ги воочат универзалноста и различноста во правењето на лебот
насекаде во светот. Тие можат да разговараат за своите искуства околу правењето на
лебот дома и за посебните можности на правење леб. Родителите можат да дојдат во
училницата и да претстават семејни традиции и обичаи. Учениците на тој начин можат
да ги споредат прославите и обичаите кои се сврзани со лебот во различни култури,
имајќи ги на ум и заедничките елементи кои можат да се најдат во прославите што
се случуваат во различни земји. Учениците можат да направат прашалници и анкети,
што ќе им помогне да одредат што луѓето во нивната земја сакаат или не сакаат, а така
ќе ја научат вредноста на изборот. Илустрирањето на резултатите од истражувањето
со употреба на графи и карти ја претставува информацијата визуелно. Исто така, на
учениците во текот на денот можат да им се претстават книги што содржински се
сврзани со темата: „Леб“, народните приказни, песнички и сл.
Целата училница може да се организираа соодветно на темата: „Леб“. Катчето за драмска
игра може да стане фурна со тоа што ќе се додадат предмети кои се употребуваат за
печење и за готвење. Катчето за пишување може да содржи книги кои се со тематика
за лебот, како и приказни и книги кои учениците ги напишале според своите лични
искуства за правење на лебот. Во катчето за пишување можат да се постават картички
со зборови од теминологијата врзана за правењето леб, книги со празни страници
на кои учениците можат да напишат свои приказни. Математичкото катче може да
содржи кутии со брашно и различни предмети за мерење. Научното катче може да се
збогати со различни зрна, брашно, пластелин или глина. Во просторот за изложување
(во ходниците на училиштето) треба да се постават работи кои учениците ги направиле
во текот на проектот за лебот.

Завршната групна презентација е важен начин да се процени учењето и да се
овозможи учениците да ги претстават новите вештини со кои се стекнале. Еве
некои идеи за групни проекти:

•

Училницата се претвора во фурна, учениците треба да бидат фурнаџии, а учениците
од другите одделенија можат да дојдат и да купат леб. Учениците можат да направат
„пари“ и да пресметаат колку и кому треба да му вратат.

•

Проект за целото одделение може да биде правење книга со информации за тоа
како се прави лебот.

•

Може да се направи драматизација или народна приказна да се адаптира како
драма.
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ТЕМА - ЛЕБ

ИДЕЈА
ПРОМЕНА
УНИВЕРЗАЛНОСТ
РАЗЛИЧНОСТ

Мајчин јазик
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заедничко читање текстови и книги за лебот.
Пишување заедничка приказна за лебот.
Пишување драма за лебот, која одделението заеднички ќе ја изведе.
Пишување рецепти за леб.
Спроведување анкета на тема: „Леб“.
Пишување информативна книга за процесот на правење леб.
Разговор за тоа што знаеме и што би сакале да знаеме за лебот.
Правење книги за лебот.
Правење покани за драмата.

Ликовно образование
•
•
•
•
•
•
•
•
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Правење со пластелин.
Правење колаж со семиња.
Правење плакати и карти за драмата.
Правење мени за лебот во драмското катче.
Правење капи кои ги носат пекарите.
Илустрација на книги за лебот.
Правење мурал по прошетка во околината или по посета на пекарница.
Правење сцена за драматизацијата.

Математика
•
•
•
•
•
•

Проценка на бројот на парчињата во исечената векна леб.
Графичко претставување на резултатите од анкетата на тема: „Леб“.
Вежби со пари кои се направени за драмската игра.
Се споредуваат и категоризираат видовите леб и цените на лебот.
Се проценува, а потоа се мерат различни видови леб, се споредуваат и се дискутира за
добиените резултати.
Учениците споредуваат и бројат колку лажици брашно содржат кутии со различна
големина.

Општество
•
•
•
•
•
•
•

Се разговара за тоа зошто лебот е посебен и зошто се употребува за прослави,
религиозни и семејни традиции.
Посета на пекарница или мелница.
Разговор за сличностите и за разликите на лебот што го прават припадници на
различни култури.
Правење воденица или мелница и дискусија за процесот, технологијата и за
промената во правењето на лебот.
Истражување на историјата на лебот - интервју со бабите и со дедовците.
Посета и следење на активностите кои луѓето ги изведуваат кога се подготвува лебот
и кога се продава.
Лебот како основна храна на сите луѓе.

Музика и движења
•
•
•
•
•
•
•

Се изведуваат движења за кревање тесто.
Деловите од процесот на правење леб се претставуваат со движење.
Со пантомима се изведува виткање леб.
Се измислува песна за лебот.
Создавање ритми како додаток на одредени делови од процесот на правење леб.
Танц на лебот.
Играње приказна за лебот и драматизација за лебот.
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Природа
•
•
•
•
•
•
•
•

Истражување и набљудување пченица.
Мелење на пченицата.
Природа.
Се сади пченица и се забележува нејзиното растење.
Правење експерименти со квасец.
Собирање зрна од пченица, пченка.
Следење на реакциите на содата и прашокот за печење кога ќе се помешаат со вода.
Хранливите аспекти на лебот.

Лебот е дел од секојдневното искуство на учениците, па поради тоа тие можат да
споредуваат. Правењето и сервирањето различни видови леб од различни култури,
помага да се изгради свесност за универзалноста на лебот и поврзување дека сите ние
заеднички го користиме на едноставен начин.
Со вклучувањето на целото одделение, на учениците им се даваат можности да го
препознаат наученото и да учат заедно. Тие се зависни едни од други додека работат
групно кон достигнување заедничка цел. Бидејќи нивните идеи се вградени во лекциите
и во истражувачките активности, учениците се интелектуално и емотивно поврзани во
учењето.
Тематските делови засновани на широки идеи, како што се промената и различноста кои
се предаваат низ конкретен процес (како што е правењето леб), на учениците им нудат
голем број можности за вистинско сфаќање и учење. Наученото учениците го поврзуваат
со животот. Темата дава и голема флексибилност во планирањето на содржините од
наставната програма. Специфичните теми водат кон поголем број активности за кои
се потребни движења на рацете и мултисензорни активности кои ќе им помогнат на
учениците да ги сфатат апстрактните идеи. Темите и на учениците и на наставниците им
нудат покреативни можности за развивање на идеите и за користење на материјалите.
Истражувањата покажале дека „работите многу побрзо се сфаќаат кога се комбинираат
различни видови знаења или учење“ (Гарднер 1991). Тематското учење е начин да се
достигне таа цел.
Кога учениците поставуваат прашања, ги бараат одговорите, истражуваат, разговараат и
ги претставуваат своите заклучоци, тие се активно вклучени во процесот на учење. Тие
размислуваат критички, преговараат, соработуваат и наоѓаат компромиси. Стекнуваат
нови знаења за самите себе, нивните врсници и за светот кој ги опкружува. Учениците
можат да ја сфатат користа од поставување прашања и од претставувањето идеи за да
се дојде до подлабоко ниво на сфаќање и учење. Вклучувањето во групен проект им
помага на учениците да стекнат искуство и корист од комуникацијата со соучениците и
со наставниците.
16

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ТЕМАТСКИОТ ДЕЛ НА ЛЕКЦИЈАТА ЗА ЛЕБОТ
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Да се почитуваат сличностите и на разликите во културите.
Да се почитува улогата која ја има лебот во секојдневниот живот на луѓето, како и за
време на прославите и на празниците.
Да се препознае разликата во обврските на различните работници кои се вклучени
во производството на лебот.
Да се согледа процесот со кој од пченица се добива леб.
Да се почитува значењето на науката во производството на лебот.
Да се претстават вештини за решавање на проблемите во контекст на проектот.
Да се класифицира лебот.
Да се читаат и да се направат различни графикони.
Да се читаат информации.
Да се мери со нестандардни мерки за мерење.
Да се забележат опсервациите.
Да се раскажуваат приказни и да се драматизира барем една приказна.
Да се следат рецепти.

•

Да се претстават добри вештини за слушање и комуникација.

•

Овие примери за планови на лекции се претставени за да објаснат колку се специфични
содржините од наставните програми, како што се: запознавање на природата и
општеството, математика, мајчин јазик, ликовно и музичко образование, но и дека тие
можат интегрирано да се планираат.
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ПРИМЕР ЗА ЛЕКЦИЈА  СЕКВЕНТЕН ПРОЦЕС ОД ЗРНО ДО ЛЕБ

Мајчин јазик
Драма / Движење
Запознавање на општеството
Математика

Цели
•
•
•

Да се сфати последователноста на чекорите кои се преземаат во правењето на лебот
(од садење на пченицата до ставањето на тестото во рерна).
Децата да се оспособат секвентно да го претстават процесот од зрно до леб (со
слики, диктати или пишување).
Да се почитува работата на професионалците кои се вклучени во
производството на леб.

Материјали:
•
•
•
•
•

книга „Од зрно до леб“,
карти,
фломастери,
хартија поделена на осум правоаголници, секој нумериран со број од 1 до 8,
фломастери, пенкала, моливи и бои за пишување.

Додатни информации
Учениците треба да одат на прошетка и да посетат пекарница за да го видат процесот
на правење леб, поточно, каков е процесот од мелење на пченичните зрна до ставање
на векните во рерна за печење. Учениците, по прошетката, можат да направат цртежи
или слики за најомилениот дел од прошетката. Во катчето за драмска игра можат да се
постават материјали за да се направи фурна. Наставниците можат да постават кутии и
картони во уметничкото катче за да се направи мелница, во катчето за игра со коцки со
коцките може да се изгради пекарница.
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Процедура

1. Во текот на утринската средба учениците можат да разговараат за нивната прошетка
и посета на пекарницата. Децата се поттикнуваат да кажат што мислат за пекарницата,
што виделе, што најмногу ги изненадило и кои нови идеи им паднале на ум.
2. Откако учениците завршиле со претставувањето на своите одговори, тие треба
да направат список на чекорите кои се преземаат кога се прави лебот. Списокот со
активностите (чекорите) треба да се закачи во училницата за сите да го видат.
3. Позначајните зборови се запишуваат со фломастер во боја за да се нагласи важноста
на речникот.
4. Повторно се чита книгата „Од зрно до леб“, а потоа учениците го споредуваат
направениот список што го направиле со секвенците од книгата.
5. На учениците треба да им се дозволи да одберат партнери за да спроведат драмска
игра за некој настан. Еден од учениците може да се преправа дека е зрно пченица,
тесто за леб или леб, додека неговиот партнер се става во улога на пекар, фармер
или човек кој го разнесува лебот. Учениците по комплетирањето на секвенцирањето
можат да раскажат приказна, а потоа можат да ги сменат улогите.
6. Учениците остануваат да седат во круг во голема група, додека наставникот ја дели
хартијата за активноста секвенцирање.
7. Во квадратите на хартијата учениците треба да ги нацртаат чекорите во секвенцирањето
на процесот од зрно до леб и да употребат термини: прв, втор, трет (да ги нагласат
редните броеви).
8. На учениците им се дозволува да најдат простор во училницата каде ќе ја изведат
својата активност, а, исто така, треба да се поттикнуваат да поставуваат прашања за да
знаат дали нивните другари од одделението имаат тешкотии кога треба да се сетат на
секвенците од процесот.
9. Откако учениците ги нацртале сликите, тие можат самостојно да ги напишат чекорите
или да ги издиктираат на некој возрасен за да ги запише. Ако некои од учениците
решат да не цртаат цртежи, тие можат тоа да го направат со пишување состав или со
зборови. Наставникот ги почитува нивните напори за точно пишување на зборовите.
Од учениците не се очекува да ја завршат активноста во одредено време, тоа можат да
го направат за време на слободните активности.
19

Постапка
Сликите и запишаните чекори на промената на процесот од зрно до леб ќе покажат што
научиле учениците за самиот процес во текот на оваа активност.
Додатни активности
•
•

Учениците можат да направат леб со помош на родителите во училницата.
Заедничка приказна за правењето на лебот во училницата.

Пример за план на лекција - Анкета за лебот во училиштето
Учениците ќе дознаат кој каков леб сака да јаде преку анкетата што ќе ја направат во
училиштето.
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ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ ПО:

Математика
Мајчин јазик
Запознавање на општеството

Цели
•
•
•

Да се дознае кој во училиштето каков леб сака.
Да се развијат начини со кои може да се запише информацијата.
Да се направат графички прикази (со унификс коцки) на кои ќе се покаже резултатот
од анкетата.

•

Да се префрлат информации од графичкиот приказ за резултатите од анкета на
унификс коцки и/или обратно.
Да се брои во комплет од пет дела.

•

Материјали:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

анкетен лист,
моливи,
спојувалки,
списоци од администрацијата на училиштето,
унификс коцки,
карти на кои се претставени различни видови леб,
ленти од хартија долги еден метар,
фломастери,
лепило.
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Потребни информации
Во текот на утринската средба, треба да се пробаат различни видови леб. Секогаш кога
ќе се проба нов вид леб, треба да се направи разговор за земјата од која потекнува лебот,
како изгледа лебот, каков вкус има и како мириса. Учениците треба да предвидат дали
на другите луѓе ќе им се допадне тој вид леб. Нивните предвидувања се запишуваат во
табели на големи листови хартија. Откако ќе се запишат предвидувањата, учениците го
пробуваат лебот и забележуваат каков е по вкус. Во врска со добиените резултати треба
да се постават прашања: Колку од учениците го сакаат овој или оној вид леб?, Колку од
учениците го смениле своето мислење од првобитното предвидување?
Секој ученик треба да стекне искуство за запишување на резултатите и на тој начин ќе
се подготви за спроведување анкета во целото училиште.
Процедура
1. Претставување на идејата за анкета за лебот на утринската средба.
2. Поттикнување на учениците да ги предложат видовите на лебот кои ќе бидат
вклучени во анкетата и правење список за забележување одговори.
3. На учениците треба да им се каже дека во парови ќе одат во другите одделенија и
дека секој ученик треба да го прашаат кој вид леб му се допаѓа. Треба да употребат
ознаки за да ги запишат одговорите. Учениците треба да ги прашаат наставниците
од другите одделенија дали можат да дојдат за анкетирање и дали времето што го
планирале одговара.
4. Во времето на групната средба учениците пред наставниците треба да постават
правење на анкета, што им овозможува да вежбаат и да се чувствуваат подготвени.
5. Учениците за време на слободните активности можат да ја спроведат анкетата.
6. Кога учениците ќе се вратат во своето одделение, тие треба да ги префрлат
ознаките со кои ги бележеле одговорите на соодветен број на унификс коцки во
тридимензионални графи на кои има колони во боја и да ги залепат на посебна графа
на таблата. Овие графи ќе се користат како средства за учење на опсервирањето,
предвидувањето и споредувањето на резултатите, што ќе се прави во текот на денот
предвиден за тоа. Овој проект во училиштето може да трае додека сите не бидат
анкетирани.
7. Откако ќе заврши оваа активност, учениците треба да ги сумираат своите сознанија
и да откријат кој леб најмногу се јаде.
8. Наставникот треба да им помогне на учениците да ги средат крајните резултати и
да ги презентираат во училиштето.
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Проценка
Во оценувањето на учењето треба да се постават следниве прашања:
•
•
•
•

Дали учениците ја сфатиле целта на проектот?
Дали тие можат да ја спроведат задачата?
Дали графите се направени јасно и групирани во пет дела?
Дали учениците биле мотивирани за работа во текот на проектот?

Додатни активности
Постапката на анкетирање може да се употреби и во други проекти.
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Моите сетила

ПРИМЕР ЗА ДНЕВНА ТЕМА:
Мо ите сет и л а

Предмети: Запознавање на околината - Моите сетила;
Математика - Броеви од 11 до 20;
Македонски јазик - и броевите до 20 се зборови;
Ликовно образование - Испакнато-вдлабнато (моделирање со глина).
Одделение: второ - деветгодишно основно образование
Време: еден училиштен ден
Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ги прошири знаењата за сетилата и нивната улога;
се оспособува да ги разликува сетилата кај човекот и да ја разбере нивната функција;
се оспособува да брои, именува и да чита броеви од 11 до 20;
се оспособува да ги прикажува броевите како единици и десетки;
формира претстава за поимот 1 (една) десетка;
разбере дека броевите до 20 се зборови;
учи да ги пишува броевите со зборови;
се оспособува и се усовршува за работа со глина;
развива хигиенски навики при работа со ликовните материјали;
воочи и обликува вдлабнати и испакнати делови на човековата глава со помош на сетила.

Што е потребно:
•
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•
•
•
•
•
•
•

материјали за истражување на сетилата (бонбони, парчиња овошје, парфеми,
цвеќиња, часовници, ѕвончиња, ткаенини, играчки);
кукли, коцки, шноли, квадрати, кругови, правоаголници, играчки од училницата;
слики на кои се прикажани сетилата, но исечени на повеќе парчиња;
гравчиња, стапчиња, пеперутки-апликации;
глина и подлога за моделирање;
две снопчиња со по десет врзани стапчиња;
текстови во кои броевите од 11 до 20 се напишани со зборови;
работни ливчиња, хартија, пенкала, тетратки, фломастери, лепило, селотејп, табла и креда.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•
•

знаат да ги именуваат и разликуваат човековите сетила и да умеат да ја објаснуваат
нивната функција;
знаат да формираат множества со елементи од 11 до 20, да ги именуваат и да ги
читаат соодветните броеви;
знаат да ги пишуваат броевите од 11 до 20 со зборови и знаат дека и тие се
зборови;
го разбираат поимот една десетка - знаат дека една десетка има десет единици;
ги покажуваат вдлабнатите и испакнатите делови на човековата глава и да умеат да
ги обликуваат со глина;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими:

сетила;
десетка;
единици.

Методи:

дидактичка игра;
работа со текст;
истражување;
дескриптивен;
метод на демонстрирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Започнуваат со играта„расипан телефон“ (со шепотење се пренесува еден збор од ученик
до ученик, а последниот ученик гласно го изговара слушнатиот збор и се утврдува дали е
тоа истиот збор што го кажал првиот ученик во играта).
Наставникот ги замолува учениците да ги затворат очите, а потоа им дава да помирисаат
парчиња овошје и парфем и да погодат што мириснале. Потоа учениците вкусуваат
различни бонбони, исто така, со затворени очи, а потоа именуваат каков е нивниот вкус.
Со затворени очи ги допираат главите на соучениците и се обидуваат да погодат како се
вика тоа другарче.
Сите ученици се делат во пет групи и секоја група добива по еден комплет од слики на кои
е прикажано едно од сетилатата (сликите се исечени на парчиња). Учениците во рамките
на своите групи ги составуваат деловите од сликите, а потоа наставникот поставува
прашања со кои ги поттикнува учениците да именуваат за кое сетило станува збор. Потоа
со помош на техниката грозд ја откриваат целта на часот: Сетилата кај човекот.
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Активности за учење и за поучување
Наставникот ги дели учениците во пет групи и тие седнуваат на своите места. Секоја
група ги добива своите материјали. Сите групи добиваат задача да истражуваат и
самостојно, на ниво на својата група, да одговараат на зададените прашања. Групите ги
имаат овие задачи:
1. Сетило за вид – да истражуваат, откриваат и заклучоците да ги запишуваат на
определено место (како изгледа окото, што распознаваме со него, што дознаваме
преку сетилото за вид, како да го заштитиме...).
2. Сетило за слух - да истражуваат, да откриваат и заклучоците да ги запишуваат на
определено место (како изгледа увото, што распознаваме со него, што дознаваме
преку сетилото за слух, како да го заштитиме...).
3. Сетило за мирис - да истражуваат, да откриваат и заклучоците да ги запишуваат на
определено место (како изгледа носот, што чувствуваме со него, што дознаваме
преку сетилото за мирис, како да го заштитиме...).
4. Сетило за вкус – да истражуваат, да откриваат и заклучоците да ги запишуваат
на определено место (како изгледа јазикот, што дознаваме со него, како да го
заштитиме...)
5. Сетило за допир - да истражуваат, да откриваат и заклучоците да ги запишуваат на
определено место (какво сетило е кожата, што дознаваме преку кожата, како да ја
заштитиме...).
По завршувањето на своите задачи, секоја група презентира што сработила.
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За денешниот работен ден испланирано е да се отворат четири центри: литературен,
уметнички, математички и манипулативен центар. По свој избор учениците заминуваат
во центрите.
Литературен центар
Учениците активно учествуваат во играта „Ги броиме нашите сетила....“. Потоа работат
во групи : I група - учениците бројат разни предмети од училницата; II група – бараат и
наоѓаат броеви запишани со зборови во даден текст; III група - наоѓаат броеви од 11 до
20 запишани со зборови.
Уметнички центар
Во овој центар учениците самостојно испитуваат и откриваат испакнати и вдлабнати
делови на главите на куклите, но и кај самите себе. Наставникот им поставува прашања:
Што откривте? Кои се тие вдлабнатини и испакнати делови? Кои сетила ги користевте
за да откриете? Кои сетила ќе ги користите за да направите човечка глава со глина?
Потоа секој/а ученик/ученичка самостојно, со помош на глина, ќе обликува човечка
глава и, притоа, ќе го примени тоа што е осознаено.
Математички центар
Секој ученик/ученичка во оваа група размислува, ги брои предметите што се поставени
во центарот и истакнува што сè има по 10 (прсти на своите раце, прсти на нозете, шнолки,
бонбони, коцки). Бројат 10 стапчиња и ги заврзуваат заедно во едно снопче.

29
B

Работа во групи:

I група: Бројат стапчиња до десет, утврдуваат дека е тоа една десетка, а на десетката
додаваат по едно стапче, 11, 12... сè до 20 (со број и со збор).
II група: Од 2 десетки - снопа стапчиња - одземаат по едно стапче. Запишуваат броеви
од 11 до 20 (со број и со збор).
III група: бројат колку гравчиња, моливи, коцки, бонбони, квадрати, кругови,
правоаголници... има (сите се со различен број од 11 до 20) - (со број и со збор).
Следуваат вежби во пишување броеви со зборови - учениците бројат стапчиња,
прозорци, пеперутки...и др. од училницата и го запишуваат соодветниот број со
зборови.
Манипулативен центар
Низ игра учениците се обидуваат да избројат стапчиња, гравчиња и др., и тоа:
•
•
•
•

со затворени очи, користејќи го само сетилото за допир;
само со помош на сетилото за вид, без да ги користат рацете;
две од децата во групата ги затвораат ушите и се обидуваат да погодат колку
стапчиња изброило нивното другарче (кое брои гласно);
при броењето на бонбоните децата можат да ги изедат и да кажат каков вкус имаат
и со кое сетило го откриле тоа.

Формативно оценување
На крајот на своите активности, секоја од групите во центрите презентира што
била нивна задача и како ја решиле, додека останатите внимателно ги следат. По
секоја презентација останатите ученици можат да постават прашања и да побараат
објаснување.
Како да се следи и да се оценува?
Анализа на работните листови, изработките од глина и на исказите на учениците.
Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката во
групата.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Работен лист од очекувани резултати од истражувањето

Прва група

Какво сетило е окото?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Што распознаваме со него?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Како да го заштитиме од повреди и од болести?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Заклучок
Окото е сетило за _______________. Преку него можеме да распознаваме и да гледаме
многу нешта, на пример:_________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ПРИЛОГ БРОЈ 2

Работен лист од очекувани резултати од истражувањето

Какво сетило е увото?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Што распознаваме со него?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ако слушаме премногу силни звуци, што ќе се случи?
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Заклучок
Увото е сетило за _______________.
Со него распознаваме и слушаме многу нешта, како, на пример: _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ПРИЛОГ БРОЈ 3

Работен лист од очекувани резултати од истражувањето

Какво сетило е носот?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Што распознаваме со него?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Што се случува со сетилото за мирис ако си болен од грип?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Заклучок
Носот е сетило за _______________. Со него ________________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ПРИЛОГ БРОЈ 4

Работен лист од очекувани резултати од истражувањето

Какво сетило е јазикот?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Што распознаваме со него?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Ако јадеш жешка супа, што ќе се случи?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Заклучок
Јазикот е сетило за _______________. Со него ___________ ____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ПРИЛОГ БРОЈ 5

Работен лист од очекувани резултати од истражувањето

Какво сетило е кожата?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Што чувствуваме преку кожата?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Ако се боцнеш со игла, што чувствуваш?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Заклучок
Кожата е сетило за ___________.
Преку неа ___________________________________________ ________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ПРИЛОГ БРОЈ 6

Литературен центар

Разгледај како се запишани броевите во учебникот.

Броевите се запишани со _____________ и со _______________.

Изброј разни предмети од училницата.
____________________________________________________________________
Запиши со број и со збор.
____________________________________________________________________
Најди ги броевите од текстот и запиши ги со зборови.
____________________________________________________________________

Најди ги броевите од текстот и запиши ги со број.
____________________________________________________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 7

Математички центар

I група: На десетката додавај по едно стапче сè до 20 и запишувај! (со број и со збор).

10

ДЕСЕТ

повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
повеќе за едно
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ПРИЛОГ БРОЈ 8

Математички центар

II група: Од 2 десетки - снопа стапчиња - одземај по едно стапче, запишувај ги броевите
од 11 до 20 (со број и со збор).

20

помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
помалку за едно
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ДВАЕСЕТ

ПРИЛОГ БРОЈ 9

Математички центар

IV група: Изброј колку гравчиња, моливи, коцки, бонбони, квадрати, кругови,
правоаголници... има (сите се со различен број од 11 до 20) - (со број и со збор).

Kлупи во училницата

10

ДЕСЕТ

Mоливи
Kоцки
Kвадрати
Правоаголници
Кругови
Столчиња во училницата
Бонбони
Листови
Стапчиња
Гравчиња
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ПРИЛОГ БРОЈ 10

Уметнички центар

Испитај и откриј испакнати и вдлабнати делови на главата на кукла, но и на самиот себе!

Кои сетила ги користеше за да откриеш?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Обликувај човекова глава со глина - работи самостојно!
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ПРИЛОГ БРОЈ 11

Манипулативен центар

Обиди се да изброиш стапчиња, гравчиња...
•
•

со затворени очи, користејќи го само сетилото за допир;
само сетилото за вид, без да ги користиш рацете.

Две од децата во групата ги затвораат ушите и се обидуваат да погодат колку стапчиња
изброило нивното другарче.

При броењето на бонбоните можеш да ги изедеш и да кажеш каков вкус имаат. Со кое
сетило го откри тоа?

Заклучив дека:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

Жаклина Ристовска,
ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје
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Сообраќајни средства

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Сообраќајни средства

Предмет: Запознавање на околината
Одделение: второ
Време: еден училиштен час
Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•

се запознава со различни сообраќајни средства;
се поттикнува да опишува сообраќајни средства;
се воведува во елементарната сообраќајна култура;
развива логичко мислење;
се оспособува за работа во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
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плакати за лепење апликации;
апликации на кои се претставени сообраќајни средства;
престилка;
играчки - сообраќајни средства;
коцка „не лути се човеку“;
хартија, лепило, фломастери, моливи;
кутија.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците да:
•
•
•
•

знаат повеќе видови сообраќајни средства - изглед, каде се движат;
можат да групираат сообраќајни средства според местото на движење;
можат да го опишуваат изгледот на сообраќајните средства;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.

Поими: сообраќајни средства, воздух, вода, земја.
Методи: илустративен метод, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот врз себе става престилка, а пред себе држи кутија со апликации
(сообраќајни средства). Започнува да раскажува приказна, а учениците ја следат
приказната и на даден знак, како одговор на поставеното прашање, ја бараат
соодветната апликација во кутијата и ја фиксираат на престилката.
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Приказната оди вака:
„Мирко, Веле и Сашо се другари. Едно попладне се собраа во дворот на Мирко и
почнаа меѓу себе да раскажуваат доживувања од нивните летни одмори. Прв почна
да раскажува Мирко: – Минатото лето бев кај баба ми во Охрид. Прекрасно езеро. По
него пловат сообраќајни средства што немаат ниту тркала, ниту крила…“
Наставникот сега прашува: „Како се викаат тие сообраќајни средства?; Дали некој
од вас знае?“ (Бродови). Сега наставникот бара некој/а од учениците да ја пронајде
сликата со брод од кутијата и да ја закачи на престилката (која наставникот ја ставил
врз себе).
Еден/а од учениците го прави тоа, а наставникот продолжува со раскажување: „Јас рече Веле - бев на село кај дедо ми. По цел ден се возев со сообраќајно средство на
две тркала. Тоа беше црвен прекрасен… Што е тоа?“ Учениците одговараат дека тоа
е велосипед. Некој/а од учениците пронаоѓа апликација на велосипед и ја закачува
на престилката на наставникот. Приказната продолжува: „Во близина на селото има
и мал аеродром. На него секој ден слетуваа сообраќајни средства. Едни од нив беа
за двајца патници и слетуваа на секакви места. Имаа нешто како вентилатор над нив
и само две тркала. Што беа тие? (Хеликоптери). Некој/а од вас нека ја најде сликата
од хеликоптер и нека ја закачи на престилката. Но, на пистата слетуваа и големи
сообраќајни средства што личат на големи птици. Во нив имаше многу патници.
Погодете што беа тие? (Авиони). Некој/а од вас нека ја најде сликата од авион и нека
ја закачи на престилката…“
Откако е закачена апликацијата на авион врз престилката, наставникот продолжува:
„А, пак, јас - рече Сашо - патував низ Македонија. Посетив многу места. По патиштата
видов различни сообраќајни средства. Ајде, погодете! Патував со сообраќајното
средство на четири тркала, а во него има место за пет патници, Што е тоа? (Автомобил).
Некој/а од вас нека ја најде сликата од автомобил и нека ја закачи на престилката. Видов
и едно сообраќајно средство поголемо од автомобил, а служи за пренесување стоки.
Што е тоа? (Камион). Но, најинтересни ми беа оние сообраќајни средства со две тркала.
Тие правеа голема бучава, а возачите беа со шлемови. Погодете, што е тоа? (Мотор).
Некој/а од вас нека ја најде сликата од мотор и нека ја закачи на престилката“.
Наставникот сега поставува неколку прашања: „Кои сообраќајни средства беа
спомнати во приказната? Каде се движат автомобилите? Каде се движат бродовите?
Каде се движат авионите? Според местото на движење, кои сообраќајни средства ги
има најмногу, а кои најмалку?“
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Активности за учење и за поучување
Наставникот ја отвора кутијата во која има играчки - сообраќајни средства (веќе
спомнати во приказната). Излегува еден/а ученик/ученичка, одбира едно сообраќајно
средство од кутијата и го опишува (големина, боја, број на тркала, дали има крила, има
ли на него дел кој личи на круг, квадрат, триаголник, правоаголник - покажува кој дел
е тоа и сл.). Така, повеќе ученици ги опишуваат сите играчки - сообраќајни средства.
Учениците се делат на три групи, а секоја група добива своја специфична задача.

I група – Учениците добиваат плакат-слика и апликации на сообраќајни средства.
Празните полиња (затворена крива линија) се поврзани со цртеж на: вода, воздух и
земја. Учениците треба да ги погледнат сите добиени апликации и да утврдат кое од
нив каде се движи, а потоа да ги залепат во соодветното празно поле.

II група – Учениците треба да формираат множества на сообраќајни средства по еден
признак (според местото на движење; бојата; дали превезува само патници, само
стока, патници и стока и сл.). Сите заедно треба да се договорат, а множествата да ги
формираат со соодветни апликации или играчки - сообраќајни средства.

III група – Учениците од оваа група ја играат играта „не лути се човеку“ (наместо
вообичаените фигури што се движат, сега ќе движат мали апликации или играчки –
сообраќајни средства). Победник е оној/онаа ученик/ученичка кој/а прв/а ќе ја мине
патеката и притоа ќе собере најмногу сообраќајни средства.
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Евалвативни активности
Учениците се договараат и работат заедно, а наставникот поминува покрај сите
ученици и по потреба насочува и поттикнува.
Откако учениците ќе завршат со задачите, по еден претставник од групите ја
презентира работата – резултатите и како дошле до нив. Останатите ученици следат
и даваат свои коментари.
Како да се следи и да се оценува?
Анализа на задачите во групите – целосно или делумно завршена задача, точно решена
задача од учениците во групата.
Евидентен лист за следење на однесувањето на ученикот/ученичката во групата,
успешност на презентацијата.
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Следење на групата:

Група

Целосно завршена Делумно завршена Незавршена задача
задача
задача

1
2
3

Следење на поединецот во групата

Име и презиме

Учествува во
работата на
групата

Разликува
сообраќајни
средства

Опишува
сообраќајни
средства

Забелешки

1
2
3

Гордана Тасевска,
ОУ „Даме Груев“ - Битола
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Истражувачки игри со
светлина, сенки и боја

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Истражувачки игри со светлина, сенки и боја

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: второ

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да
•
•
•

открие на кој начин се прави сенка;
да научи дека сенката паѓа на спротивната страна од изворот на светлина;
открие дека со мешање на основните бои се доаѓа до решенија за боите кои го
сочинуваат виножитото.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ламби;
ликови од картон за театар со сенки;
весници со слики во боја;
огледало;
призми;
садови;
целофан во основните бои;
акрилна боја (основните бои);
клупи;
креди и
работни листови.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•

можат да објаснат како се прави сенка;
знаат дека сенката паѓа на спротивната страна од изворот на светлина;
наученото да можат да го применуваат во различни активности;
наученото за мешањето на боите да го применуваат во нови ситуации.

Поими: светлина, темнина, сенка, боја.
Методи: дискусија, текст, демонстрација, игровни активности, играње улоги.
Претходни подготовки:
•
•

подготвување на потребните материјали за изведување на активностите;
давање задолженија на учениците по групи.

ТЕК НА ЧАСОТ
Воведни активности
Наставникот почнува разговор со учениците за значењето на светлината за живите
организми, кои извори на светлина ги знаат, како изгледаат и сл. Потоа го поставува
прашањето: „Што е сенка?“ Учениците одговараат.
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Наставникот ги вклучува ламбите за учениците да можат со своите тетратки што
ги имаат пред себе да прават различни сенки. Наставникот им дава инструкции на
учениците, на пр.:, „Направете ја сенката повисока; направете ја сенката пониска;
потесна, поширока…“

Активности за учење и за поучување
Наставникот иницира проблемска ситуација, т.е. ги поттикнува учениците да
одговорат на прашањата: „Што мислите, како се формира сенката?; Што мислите, каде
паѓа сенката на предметите?; Знаете ли кои бои го сочинуваат виножитото? Како се
добиваат добиените бои?“
Учениците ги искажуваат своите мислења за секое од поставените прашања (хипотези).
Наставникот објаснува дека со истражувачките игри кои следуваат, всушност, ќе
откријат дали нивните мислења ќе се потврдат.
Учениците се делат на седум групи и секоја од групите добива своја задача.
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Работа во групи (со хетерогени задачи):
1. Играјте игри со сенки со помош на рацете. Другите групи треба да погодат што е
претставено на ѕидот (прилог бр. 1).
2. Бидете ловци на сенки. Обидете се да откриете што повеќе сенки во училницата.
3. Трасирајте - со креди исцртајте сенки на предмети во училницата.
4. Изведете претстава на театар со сенки.
5. Вежбајте мешање на трите основни бои. Кои бои ќе ги добиете?
6. Со помош на лупа разгледајте ги весниците кои имаат слики во боја.
7. Направете виножито со материјалите кои ги имате пред вас (прилог бр. 2).
Учениците од секоја група добиваат по 5 минути да ги извршат задачите, да објаснат
што направиле и што забележале.
Наставникот поттикнува со прашања, насочува и ја заокружува дискусијата со
изведување констатации и заклучоци.

Евалвативни активности
Учениците добиваат листови за евалвација, кои треба да ги потполнат (прилог бр.3).
Наставникот ги поставува следниве прашања: „Што правевме денес?; Како се
чувствувавте?“; Ако се чувствувавте пријатно, подигнете ги картичките со сонце. Ако
се чувствувавте стегнато или непријатно, подигнете ги картичките со облачиња.

?

Како да се следи и да се оценува?
•

Анализа на хипотезите и на исказите на учениците во врска со тоа како се прави
сенка, како паѓа сенката, кои бои го сочинуваат виножитото и како се мешаат
боите.

•

Евидентен лист за следење и вреднување на однесувањето на ученикот/ученичката
во групата.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1
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ПРИЛОГ БРОЈ 2
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ПРИЛОГ БРОЈ 3

ЛИСТА ЗА ЕВАЛВАЦИЈА

Април 2009 г.

Име и презиме: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Стави знакче под предметите кои прават сенка.

2. Нацртај каде паѓа сенката од осветлениот предмет (скутер).

3. Дадени се кругови со основните бои. Кои бои се добиваат со нивно мешање? Обој ги!

црвена
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жолта

сина

жолта

црвена

сина

Коментар на наставникот:

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Елизабета Велеска,
ОУ „Кочо Рацин“ - Прилеп
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Собирање и одземање до 100
Повторување

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Собирање и одземање до 100 - Повторување

Предмет: Математика
Одделение: трето
Време: еден училиштен час
Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•

се оспособува правилно да решава задачи со користење на претходните знаења;
развива логичко мислење;
се оспособува за работа во група.

Индивидуализирана цел: Ученикот со посебни образовни потреби да:
•
•

се оспособи да мери;
се оспособува да претстави должина на искршена линија.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
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табела 100;
линијари;
„волшебна торбичка“;
предмети со различна должина;
работни ливчиња;
моливи.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците треба да:
•
•
•

знаат кои се парни, а кои непарни броеви до 100;
можат да собираат и да одземаат броеви до сто;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.

Ученикот со посебни образовни потреби треба да:
•
•

умее да мери отсечки;
знае да претстави должина на искршена линија.

Поими: збир, разлика, парни броеви, непарни броеви, ред, колона, отсечка, искршена
линија.

Методи: истражување, илустративен метод, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот ја покажува Табелата 100, која е закачена на ѕидот. Поставува прашања
на кои учениците, гледајќи ја табелата 100, одговараат: „Колку броеви се напишани на
Табелата 100?; Колку едноцифрени, а колку двоцифрени броеви се напишани?; Колку
редови има? Покажи!; Колку колони има? Покажи!; За колку се зголемуваат броевите
во колоните?; За колку се зголемуваат броевите во редовите?“
Активности за учење и за поучување
Учениците се делат во три групи и секоја од нив добива свое работно ливче:
1. Претставена е Табела 100 и задачите - Напиши ги непарните броеви од третата
десетка; За колку се разликуваат меѓу себе броевите во четвртата колона?;
2. Претставена е Табела 100 и задачите - Напиши ги парните броеви од осмата десетка;
За колку се разликуваат меѓу себе броевите во петтиот ред?;
3. Претставена е Табела 100 и задачите - Напиши ги непарните броеви од деветтата
десетка; За колку се разликуваат меѓу себе броевите во шестата колона?
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По завршувањето на индивидуалната работа, учениците дискутираат помеѓу себе и
ги споредуваат добиените резултати. Кога сите ќе завршат со задачите, по еден/една
ученик/ученичка ќе ги претстави своите резултати.
Следната активност е поделбата на учениците во две групи, во кои сите добиваат по
едно работно ливче со Математичка машина (прилог 1). По завршувањето на работата
во својата група, учениците дискутираат помеѓу себе и ги споредуваат резултатите.
Потоа неколку ученици од секоја група презентираат што работеле, кои резултати ги
добиле и објаснуваат како дошле до резултатите.
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Ученикот со посебни образовни потреби добива индивидуализирана работна задача
– да измери отсечки (црвено цевче за сок долго 5 cm, зелено цевче за сок долго 7 cm,
жолто цевче за сок долго 9 cm, сино цевче за сок долго 3 cm) и со помош на отсечки со
соодветна боја и должина да нацрта искршена линија (прилог бр.2).

Следната задача што ја добива најголемиот број ученици е активноста со „волшебната
торбичка“. Учениците се делат на повеќе групи и секоја група добива „волшебна
торбичка“ во која има повеќе предмети со различна должина (12 cm, 23 cm, 11 cm, 3
cm) и боја. Нивна задача е прво да ги пронајдат предметите и да ја измерат нивната
должина, а потоа во својот работен лист да ги запишат должините, да ги нацртаат како
искршена линија и да го пресметаат вкупниот збир на сите должини (прилог бр. 3).
Наставникот поминува покрај сите ученици и по потреба насочува и поттикнува.
Посебно обрнува внимание во охрабрување и поттикнување на ученикот со
индивидуализираната задача.
Евалвативни активности
Откако учениците ќе завршат со задачите, по еден претставник од групите ја
презентира работата – резултатите и како дошле до нив. Останатите ученици следат
и споредуваат со своите резултати.
Следење и оценување:
Од учениците очекував практично да ги применат сите знаења кои се стекнати
претходно, да наоѓаат начини за решавање на проблемите бидејќи се работи за час
за повторување.
Поголем дел од учениците имаа проблем при работа на работните ливчиња со
Математичка машина - каде се работеше за собирање и одземање двоцифрени
броеви. Во иднина треба да обрнам поголемо внимание на овој проблем (зајмување
од десетка и додавање десетка). И во наредниот период треба да се осмислуваат
задачи во кои учениците ќе го користат логичното размислување.
Ученикот со посебни потреби повеќе од очекуваното ја изработи својата задача.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

ПРИЛОГ БРОЈ 2
Измери ја должината на отсечките и запиши ја во табелата!

=
=
=
=
Со помош на истите отсечки нацртај искршена линија.
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ПРИЛОГ БРОЈ 3
Во вреќичката има скриени предмети.
Отвори ја, погледни и откриј, па потоа претстави.

Предметите се со следните должини:

Црвени

___________

Сини

___________

Зелени

___________

Жолти

___________

Портокалови ___________

Со нивна помош во боја да се претстави искршена линија и да се пресмета нејзината
должина.

Љиљана Михајловска,
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје
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Жива и нежива природа

ПРИМЕР ЗА ДНЕВНА ТЕМА
Жива и нежива природа

Предмети: Запознавање на околината,
Математика,
Македонски јазик,
Ликовно образование

Одделение: прво

Време: еден ден (интегрирана реализација)

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•
•
•

се запознае со некои карактеристики на живата и неживата природа;
ја согледува поврзаноста на живата и неживата природа;
ги научи деновите од седмицата;
ја согледува логичката поврзаност на настаните;
се поттикне да групира предмети по едно заедничко својство;
се поттикне да разликува и правилно да ги изговара гласовите г,к и п, во различна
положба на зборот;
се поттикне да ги организира нацртаните објекти на подлога и објектите да ги црта
претставувајќи детали;
се оспособи да соработува во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
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сликовница „Гасеницата ненаситка”;
апликации;
средства за драматизација;
хартија;
боички;
енциклопедии;
работни ливчиња.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•
•
•
•

знаат дека гасеницата (живо суштество) се раѓа, се храни, треба светлина, топлина,
расте, се менува;
можат да наведат пример и за поврзаноста на живата и неживата природа;
ги именуваат деновите во седмицата;
умеат да согледаат заедничко својство на група објекти;
можат да ја согледаат поврзаноста на настаните во конкретен случај: на почеток,
потоа, на крај, како и вербално да ја искажат;
ги разликуваат и изговараат гласовите г, к и п, на почетокот, во средината и на
крајот од зборот;
умеат да цртаат детали и при цртањето да ги организираат објектите на
подлогата;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: живо, неживо, седмица

Методи: дидактичка игра, работа со текст, дијалог, дескриптивна метода, метода на
демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности
Наставникот им поставува прашања на учениците, со цел да ги утврди нивните
претходни знаења во врска со неживата природа (Што е природа?; Каква може да
биде природата?; Опиши кои својства ги има каменот!; Опиши кои својства ги има
песокта!; Опиши кои својства ги има водата!; Како се менува водата?; Што е слично,
а што е различно кај каменот, песокта, земјата и водата?; Што е заедничко за сите?).
Наставникот поставува прашања и преку бура на идеи дознава што знаат, што не знаат
и што сакаат да научат учениците за пеперутката.
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Активности за учење и поучување
Наставникот ја раскажува сликовницата „Малата гасеница Ненаситка” (при што ги
покажува и илустрациите од истата сликовница). Ова е текстот:
Ноќе, на месечева светлина, на еден лист лежеше едно мало јајце. И кога едно неделно
утро излезе сонцето, светло и топло - кррц, се провлече од јајцето една мала гасеница.
И тргна да бара храна.
Во понеделникот изгрицка едно јаболко, но сè уште не беше сита.
Во вторникот изгрицка две круши, но сè уште не беше сита.
Во средата изгрицка три сливи и пак не беше сита.
Во четвртокот изгрицка четири јагоди, но сè уште не беше сита.
Во петокот изгрицка пет портокали и пак не беше сита.
Во саботата изгрицка едно парче чоколадна торта, корнет-сладолед, краставичка,
парче сирење, парче салама, лижавче, овошна пита, колбавче, тортичка и парче
лубеница. Таа вечер малата гасеница имаше болки во стомакот.
Наредниот ден беше повторно недела. Гасеницата изгрицка еден зелен лист. Сега
беше многу подобро. Не беше повеќе гладна, беше навистина сита. Беше станала
голема и дебела.

Си изгради тесна куќа којашто се нарекува кукла (кокона) и остана во неа повеќе од две
недели. Потоа изгрицка една дупка во куклата, турна кон надвор и ... беше прекрасна
пеперутка.
По раскажувањето на текстот, наставникот повторно, накусо, се навраќа на најважните
работи во текстот.
Потоа се отвораат пет катчиња. Со играта „Пронајди што имаш под масичката”
учениците се делат во групи, според пронајдените броеви. Поделбата на групите е во
зависност од планираните активности во групата и од способностите или потребите
на децата.
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Семејно – драмско катче
I група: Драматизација на текстот од сликовницата
Учениците од оваа група добиваат корпа во којашто има играчка-гасеница и апликации на
предметите и плодовите што се спомнуваат во текстот. Нивна задача е да го драматизираат
текстот од сликовницата, при што особено внимание ќе обрнат на имињата на деновите
во седмицата и нивниот редослед, почнувајќи од понеделник. Во драматизацијата ќе
набројат што сè изела гасеницата пред да се претвори во пеперутка. Учениците од групата
ќе вежбаат и ќе се договорат за презентација пред останатите.
Математичко катче
II група
Учениците добиваат апликации од гасеница, кукла и пеперутка. Задача на оваа група
ученици е да ги подредат апликациите редоследно - што се случува најпрво, што потоа
и што на крај. Членовите на групата разговараат, се усогласуваат и се подготвуваат за
презентација - да ги изложат на паното апликациите, да ги подредат и вербално да
образложат.

Истражувачко катче
III група
Во оваа група учениците добиваат работни листови на коишто се претставени птици,
животни и инсекти. Тие имаат задача да разговараат, да се договараат, да пронајдат
инсекти и да ги заокружат. Учениците се договараат за начинот на презентација пред
останатите соученици.
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Јазично катче
IV група
Учениците од оваа група добиваат апликации на коишто се нацртани објекти во чиишто
имиња гласовите г, к и п се наоѓаат на почетокот, во средината и на крајот од зборот
(гасеница, облак, крокодил, топка, грашок, пиперка, папагал, гуштер, полжав, јагода,
круг, рог, гитара, гром). Учениците треба да ги именуваат претставените објекти, да ги
откријат гласовите г, к и п и каде е нивната местоположба во зборот. Се договараат за
презентација пред останатите соученици.
Уметничко катче
V група
Оваа група ликовно треба да го претстави процесот на раѓање на пеперутката
(гасеница, кукла, пеперутка). Наставникот ги поттикнува учениците да се потсетат на
изгледот на објектите што ќе ги цртаат (можат да ги разгледаат и енциклопедиите што
им се во истражувачкото катче), а при цртањето да ги цртаат деталите и нацртаните
објекти добро да ги распределат на листот (подлогата). На крајот, на изложбеното
катче, групата ќе презентира што нацртала.
VI група
Оваа група ликовно треба да ја претстави
храната што гасеницата ја изела за една
седмица (артикли по свој избор). Наставникот
ги поттикнува учениците да се потсетат на
тоа што сè изела гасеницата, како изгледаат
тие артикли и да одберат што ќе цртаат.
При цртањето треба да ги цртаат деталите и
нацртаните објекти добро да ги распределат на
листот (подлогата). На крајот, на изложбеното
катче, групата ќе презентира што нацртала.

Почетокот и крајот на извршувањето на
задачите се означува со пеење на дел од
песната „Сонот на бајките “.
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Евалвативни активности
По завршувањето на работата во катчињата, учениците презентираат што работеле
пред другите, а наставникот ги поттикнува со свои прашања, ги насочува и ги
охрабрува.
Наставникот ги запознава учениците дека ќе ја играат играта „Што научивме”, во
којашто ќе учествуваат сите ученици.
• Наставникот прикачува на таблата апликација-гасеница. Бара од учениците со два
збора да одговорат на прашањето Каква е гасеницата? (зелена, дебела). Исто така,
бара со три збора учениците да одговорат на прашањето: Што прави гасеницата?
(лази, грицка, се претвора). Потоа, од учениците бара од дадените зборови да
состават реченица (Гасеницата лази, грицка и се претвора).
На крај, играта завршува со прашањето: Во што се претвора гасеницата? (во кукла,
во пеперутка).

Следење и оценување
Кај најголемиот број ученици утврдив дека целите се постигнати.
Следење кај група ученици
•
•
•

творечките способности - Ученикот Д.С. сам тешко се снаоѓа во работата.
соработка со другите во групата - Ученикот Д.Д. (заради подолго отсуство од
училиште) тешко комуницира со другите.
правилен изговор - Ученикот Л.Ч. неправилно изговара некои гласови (пример:
наместо желка, вели зелка; наместо полжав, вели ползав).

Вера Ефтимоска
ОУ „Кочо Рацин” - Прилеп
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Државата се грижи за моето здравје

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Државата се грижи за моето здравје

Предмет: Општество

Одделение: четврто

Време: три наставни часа

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да се запознае со најважните стопански и нестопански дејности во локалната
заедница;
се поттикне да се доживува себеси како член на општествената заедница;
се запознае со елементарните права на детето (секое дете има право на здравствена
грижа и на лекарска нега);
ги научи и да ги применува обврските што ги има при посета на здравствен дом;
ги подобри вештините за поставување прашања;
ги прошири знаењата за истражувачката постапка;
се оспособи да анализира и да синтетизира;
се оспособи за логично размислување;
се оспособи и да се охрабрува за одговорно однесување;
ја јакне самодовербата;
се оспособи за активно слушање.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Конвенција за права на децата;
тетратки;
учебник;
видеокамера;
фотоапарат;
флипчарт хартија;
фломастери;
лепак.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•

ги знаат елементарните права за здравствена грижа и лекарска нега;
ги знаат и да ги применуваат обврските при посетата на здравствен дом;
го разбираат значењето на одговорното однесување;
наученото да можат да го применуваат во различни активности;
умеат да поставуваат јасни прашања и внимателно да слушаат одговори и
објаснувања.

Поими: права, обврски, грижа, држава

Методи: истражување, монолошка метода, дијалошка метода, работа со текст, метода
на демонстрирање и презентирање.

I ЧАС
ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Учениците се потсетуваат на претходно учените права и обврски, согласно Конвенцијата
за детските права и обврски, и разговараат за нив со наставникот.

Активности за учење и поучување
Наставникот им соопштува на учениците дека, во договор со еден од родителите
на учениците од паралелката, ќе ја посетат Клиниката за стоматологија, со цел да се
запознаат како државата се грижи за нивното здравје.
Се договараат секој ученик да размисли околу тоа што му е познато, а што не знае,
и тоа што не го знае да го открие и да го научи преку истражување. Во разговорот,
наставникот утврди колку учениците знаат за тоа како државата се грижи за нивното
здравје (нивните предзнаења) и што уште сакаат да научат. Тоа што учениците сакаа да
го дознаат, самостојно го формулираа во следниве прашања:
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1. Што треба да добијам од државата за заштита на моето здравје?
2. Какви обврски имам кога ќе дојдам во здравствен дом?
3. Како треба да се однесуваме во стоматолошките простории?
4. Кои права и обврски ги имате вие докторите?
5. Кои се вашите права кога ќе дојде дете со неизмиени заби?
Наставникот им посочува на учениците за сè што нема да им биде јасно или сакаат
дополнително да го дознаат, слободно да прашаат кога ќе пристигнат во Клиниката за
стоматологија.

Евалвативен дел
Учениците ги запишуваат своите прашања што ќе ги постават на стручните лица во
Клиниката и се договараат по кој редослед ќе ги поставуваат прашањата. Се појаснува
каде и како учениците ќе ги запишуваат одговорите на своите прашања. Се договараат,
исто така, сите да бидат тивки и внимателни додека медицинските лица им објаснуваат
и даваат одговори на поставените прашања, а истото да важи и кога другарчињата ќе
ги поставуваат своите прашања.

II ЧАС

Место на реализација: Клиника/амбуланта за стоматологија
Се реализира предвидената посета на Клиниката за стоматологија и разговорот со
медицинските лица, согласно со договорот.
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III ЧАС ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ПРВИОТ И ВТОРИОТ ЧАС
Место на реализација: училница

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ

Воведни активности

Наставникот води разговор со учениците за извршената посета во Клиниката за
стоматологија. Се препрочитуваат прашањата и добиените одговори, се зборува за
тоа што виделе учениците, со кого разговарале, што ново научиле од искажувањата
на медицинските лица и од одговорите на своите и на прашањата од другарчињата.

Активности за учење и поучување

Учениците се поделени во четири групи од по пет ученици. Секоја група добива
работно ливче со задачи:

•

Определи во кои од следните реченици е наведено право на детето. Подвлечи ги
со зелен фломастер. Со загради запиши множество А - права. Препиши ги на лист
хартија.

•

Определи во кои од следните реченици е наведена обврска на детето. Подвлечи
ги со син фломастер. Со загради запиши множество Б-обврски. Препиши ги на
лист хартија.

•

Определи во кои од следните реченици е прекршено некое право на детето.
Подвлечи ги со црвен фломастер. Со загради запиши множество Е-прекршени
права. Препиши ги на лист хартија.

•

Напиши литературна творба со соодветна ликовна илустрација за некое ваше
право што го обезбедува државата.
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1. Детето има право на систематски преглед на забите.
2. Детето има право на систематски преглед на здравјето.
3. Детето има право на бесплатно вакцинирање.
4. Секое дете има право на лекарска нега и грижа.
5. Децата треба редовно да си ги мијат забите.
6. Во болничките ходници треба да внимавам колку гласно зборувам.
7. Децата немаат право на систематски преглед на забите.
8. Секое дете нема право на лекарска нега.
9. Децата немаат право на бесплатно вакцинирање.

Учениците во своите групи треба да ги завршат своите дадени задачи и да определат
презентер. Секое дете задачата ја решава на свој начин.

Евалвативен дел:

По завршената работа, секоја група ги презентира своите трудови (прилог број 1) и ги
изложува на одреденото место во училницата. Се договараат овие презентации да ги
претстават пред учениците од другите одделенија и пред родителите.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1
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ПРИЛОГ БРОЈ 2
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Владанка Димитрова Урошева
ОУ ,,Христијан Тодоровски – Карпош”- Скопје
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Споредување нестандардни со
стандардни мерки за должина

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Споредување нестандардни со
стандардни мерки за должина

Предмет: Математика

Одделение: второ

Време: еден училиштен час

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•

различни видови метар (ѕидарски, кројачки, трговски);
платнена лента;
работни листови;
картончиња со броеви за групите (1, 2, 3, 4);
книги;
четири сложувалки;
табла и креда;
хартија, моливи.

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
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се оспособи за мерење, проценување и споредување димензии искажани со
нестандардни и стандардни мерки за должина (метар);
ги прошири знаењата за различни видови метар (ѕидарски, кројачки, трговски);
се поттикне претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации;
развива логичко мислење;
се оспособи за работа во група.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•

знаат да мерат со метар;
можат да споредуваат и да извлечат заклучок дека со нестандардни мерки за
должина резултатите секогаш се разликуваат;
можат да споредуваат и да извлечат заклучок дека кога се мери со метар,
резултатите секогаш се исти;
ги разликуваат ѕидарскиот, кројачкиот и трговскиот метар;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: нестандардни мерки (педа, прсти, стапало, чекор), ѕидарски метар, кројачки
метар и трговски метар.

Методи: дидактичка игра, монолог, дијалог, дескриптивна метода, метода на
демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот исцртува две линии (старт и крај), со растојание од три до пет метри
меѓу нив. Учениците се делат во две групи и во двојки го поминуваат растојанието
меѓу двете линии. Најпрво одат со големи чекори и секој брои колку чекори изодел.
Потоа истото растојание го поминуваат со мали чекори и повторно бројат колку
чекори поминале. Го споредуваат бројот на големите со бројот на малите чекори и
согледуваат дека бројот е различен.
Наставникот повторно исцртува две линии (старт и крај), но сега растојанието меѓу нив е
поголемо од растојанието претходно. Учениците се делат во три групи. Секој/а ученик/
ученичка од групата става книга на главата и се обидува да го помине определеното
растојание без да му падне книгата. Сите ги бројат чекорите на ученикот/ученичката
до крајната линија (или додека му/ падне книгата од главата). Се собираат чекорите
на учениците од секоја група, а на крајот се определува победникот (таа група каде
што се изодени најголем број чекори со книга на главата).
Учениците се делат во четири групи и ги добиваат картончињата на коишто се запишани
броевите на групите (1, 2, 3, 4). Секоја група добива сложувалка и сите ученици заедно
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ја составуваат. Победник е групата што прва ја составила сложувалката. Понатаму
учениците ќе работат во овие четири групи.

Активности за учење и поучување
Наставникот им дава еднаква задача на сите четири групи - секој/а ученик/ученичка
индивидуално, најпрво со педа, а потоа со метар, да ја измери широчината на
училишната табла. Им дава упатства како да работат и посочува сите заедно за десет
минути да ги извршат мерењата и да ги пополнат работните листови, а потоа да се
подготват тоа да им го презентираат на другарчињата од другите групи. Учениците
се договараат за редоследот, а потоа поединечно ја мерат широчината на таблата и
ги запишуваат резултатите. Тие меѓусебно се прашуваат, објаснуваат, дискутираат и
заклучуваат. Заедничкиот заклучок го запишува некој од групата во даденото работно
ливче (прилог број 1). Се договараат кој ќе биде презентер во име на групата.
По десет минути (или порано, ако групите завршиле со работата) се презентираат
резултатите од активностите и учениците можат да заклучат дека резултатите од
мерењата со педа се различни, а резултатите од мерењата со трговскиот метар се
секогаш исти, без оглед на тоа кој мери со метарот.
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Наставникот повторно им дава еднаква задача на сите четири групи - секој/а ученик/
ученичка индивидуално, најпрво со прсти, а потоа со метар, да ја измери должината
на платнената лента. Им дава упатства како да работат и посочува сите заедно за десет
минути да ги извршат мерењата и да ги пополнат работните листови, а потоа да се
подготват тоа да им го презентираат на другарчињата од другите групи. Учениците се
договараат за редоследот, а потоа поединечно ја мерат должината на платнената лента
и ги запишуваат резултатите. Тие меѓусебно се прашуваат, објаснуваат, дискутираат и
заклучуваат. Заедничкиот заклучок го запишува некој од групата во даденото работно
ливче (прилог број 2). Се договараат кој ќе биде презентер во име на групата.
По десет минути (или порано, ако групите завршиле со работата) се презентираат
резултатите од активностите и учениците можат да заклучат дека резултатите од
мерењата со прсти се различни, а резултатите од мерењата со кројачкиот метар се
секогаш исти, без оглед на тоа кој мери со метарот.
Наставникот им дава нова, еднаква задача на сите четири групи - секој/а ученик/
ученичка поединечно, најпрво со стапало, а потоа со метар, да ја измери широчината
на училницата. Им дава упатства како да работат и посочува сите заедно за десет
минути да ги извршат мерењата и да ги пополнат работните листови, а потоа да се
подготват тоа да им го презентираат на другарчињата од другите групи. Учениците се
договараат за редоследот, а потоа поединечно ја мерат широчината на училницата
и ги запишуваат резултатите. Тие меѓусебно се прашуваат, објаснуваат, дискутираат и
заклучуваат. Заедничкиот заклучок го запишува некој од групата во даденото работно
ливче (прилог број 3). Се договараат кој ќе биде презентер во име на групата.
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По десет минути (или порано, ако групите завршиле со работата) се презентираат
резултатите од активностите и учениците можат да заклучат дека резултатите од
мерењата со прсти се различни, а резултатите од мерењата со ѕидарскиот метар се
секогаш исти, без оглед на тоа кој мери со метарот.
Наставникот им ја дава последната задача на сите четири групи - секој/а ученик/
ученичка поединечно, најпрво со чекор, а потоа со метар, да ја измери должината на
училницата. Им дава упатства како да работат и посочува сите заедно за десет минути
да ги извршат мерењата и да ги пополнат работните листови, а потоа да се подготват
тоа да им го презентираат на другарчињата од другите групи. Учениците се договараат
за редоследот, а потоа поединечно ја мерат должината на училницата и ги запишуваат
резултатите. Тие меѓусебно се прашуваат, објаснуваат, дискутираат и заклучуваат.
Заедничкиот заклучок го запишува некој од групата во даденото работно ливче (прилог
број 4). Се договараат кој ќе биде презентер во име на групата.
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По десет минути (или порано, ако групите завршиле со работата) се презентираат
резултатите од активностите и учениците можат да заклучат дека резултатите од
мерењата со прсти се различни, а резултатите од мерењата со ѕидарскиот метар се
секогаш исти, без оглед на тоа кој мери со метарот.
Наставникот ги реализира истите четири задачи и неговите резултати ги запишува на
табла. Сега наставникот разговара со учениците за согледувањата и заклучоците од
претходните презентации. Сите извлекуваат заеднички заклучок дека кога се мери
со педа, прсти, стапало и чекор не се добива ист број (сè зависи од оној кој мери), а
кога мерат со метар сите добиваат ист резултат. Различните видови метри (ѕидарски,
кројачки, трговски) се разликуваат по материјалот од којшто се направени, но сите имаат
иста должина и даваат исти резултати во мерењето на иста должина.

Евалвативни активности
Користејќи ја техниката петторед се изведува општ заклучок: нестандардните мерки
не се сигурни и не се точни и најчесто ќе ги користиме за проценка, но на нив со
сигурност не можеме да се потпреме при мерењето и искажувањето резултати од
мерењето. За сигурно и прецизно мерење ќе користиме метар.
Мерење
Точно

Сигурно

Проценува Мери Споредува
Да се мери точно
Метар
Наставникот ги прашува учениците како се чувствувале додека работеле; дали им
било интересно; што научиле и каде можат да го применат наученото.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Споредување педа со метар
Секој поединечно измерете ја со педа широчината на таблата во училницата. Потоа
секој поединечно измерете ја со метар (трговски). Добиените должини внесете ги во
табелата:

УЧЕНИК

ПЕДИ

ДЕЦИМЕТРИ

Што заклучувате? ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Кое мерење е точно?
______________________________________________________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 2

Споредување прсти со метар
Секој поединечно измерете ја со прстите (5) должината на лентата. Потоа секој
поединечно измерете ја со метар (кројачки). Добиените должини внесете ги во
табелата:

УЧЕНИК

ПРСТИ (5)

ДЕЦИМЕТРИ

Што заклучувате?
_____________________________________________________________________

Кое мерење е точно?
______________________________________________________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 3

Споредување стапало со метар
Секој поединечно измерете ја со стапало широчината на училницата. Потоа секој
поединечно измерете ја со метар (ѕидарски). Добиените должини внесете ги во
табелата:

УЧЕНИК

СТАПАЛА

ДЕЦИМЕТРИ

Што заклучувате? ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Кое мерење е точно?
______________________________________________________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 4

Споредување чекор со метар
Секој поединечно измерете ја со чекор должината на училницата. Потоа секој поединечно
измерете ја со метар (ѕидарски). Добиените должини внесете ги во табелата:

УЧЕНИК

ЧЕКОРИ

ДЕЦИМЕТРИ

Што заклучувате? ______________________________________________________
______________________________________________________________________

Кое мерење е точно?
______________________________________________________________________
Лилјана Буровска
ОУ,,Никола Петров – Русински“
с. Русиново, Берово
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Писмо до Дедо Мраз

ПРИМЕР ЗА ТЕМА
Писмо до Дедо Мраз

Предмети: Запознавање на околината - Пошта, поштар, писмо, истражување на хартија;
Математика - Потесно од....пошироко од....;
Македонски јазик - Драматизација ,,Писмо до Дедо Мраз”;
Ликовно образование - Цртање новогодишна елка;
Музичко образование - Пеење песна ,,Зима” - утврдување;
Физичко и здравствено образование - Игра ,,разнесуваме пошта”
(координирано одење и трчање).

Одделение: прво

Време: еден училиштен ден

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•

•
•
•
•
•
•
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ги прошири своите знаења за позначајните објекти во околината (пошта), за задачите
и обврските на поштарите и вработените во поштата;
се поттикне да истражува како влијае водата врз различните видови хартија, како која
хартија се кине и сече, да извлекува заклучок која харија е најдобра за писмо, плико,
пакет, за бришење раце и за мебел;
се поттикне своите знаења да ги применува во нови ситуации;
се поттикне да набљудува предмети со различна широчина и да ги подредува во низа
што расте и низа што опаѓа;
се оспособи да ја воочува релативноста на некое својство на предмети или објекти
споредени со два други сродни предмети или објекти;
се оспособи за откривање и доживување на елементите од литературни творби:
ликови, настани, време, место;
се оспособи за играње улоги по зададен текст;
се поттикне да измислува оригинална творба - по серија слики и да ,,напише” писмо
со цртање;

•
•
•
•
•
•

се поттикне со цртање поцелосно да ги претставува предметите од непосредната
околина (новогодишна елка), со детали;
ја научи песната ,,Зима” ;
се поттикне правилно да го држи телото при пеење;
се воведе во тимското изведување на вежбите (игри: ,,собирање, носење пошта и
пакети, разнесување до куќите и училиштата - со автобус, воз, комбе, мотор” ;
ја развива рамнотежата и координацијата во просторот;
се оспособи за работа во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хамер со цртеж на поштар;
поштенски пликови со различни големини и форми;
детска униформа на поштар;
различни видови хартија (салфети, целофан, картон - дебел и тенок, хартија за
пишување, украсна хартија, весникарска хартија и сл.);
три кутии со различна големина;
две легенчиња, вода, песок;
три жолти ленти како ознака пред шалтер (почитување на приватноста);
честитки, уплатници, копирани пари, каса, вага, печат со перниче;
блокови, фломастери, моливи;
касетофон, ЦД-а;
глобус;
пластични стапчиња и кругови;
работни листови;
различни предмети и играчки со различна широчина;
материјали за драматизација.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•

знаат што е пошта, што работат вработените во пошта, какви се нивните работни
обврски, каков треба да биде односот меѓу странките и вработените;
знаат како се подготвуваат писмата, пакетите и сл., како се испраќаат, пренесуваат
и разнесуваат до примателите;
бидат активни во истражувачки активности и да умеат да извлекуваат логични
заклучоци;
знаат правилно да ги користат термините ,,потесно од…пошироко од...“;
наведуваат ликови, настани, време, место од обработен уметнички текст;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

можат да учествуваат во драматизација, играјќи една од улогите;
умеат да дадат придонес во измислување текст по серија слики и создавање нова
творба, изразувајќи се со цртање;
користат средства за цртање и при цртањето објект да претставуваат детали;
ја пеат правилно песната ,,Зима”;
ги применуваат своите искуства и знаења во нови задачи;
покажуваат правоаголник, квадрат, триаголник, круг;
групираат предмети по едно заедничко својство;
умеат правилно да изведуваат вежби за одење и трчање, да умеат да се прилагодуваат
при тимско изведување на вежбите;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: пошта, поштар, однесување во пошта, видови и својства на хартијата, пошироко
од…потесно од..., писмо, честитка, пакет, уплатница, ликови, настани, време, место,
зборови за културно однесување, новогодишни желби.

Методи: дидактичка игра, работа со текст, истражување, илустративна метода,
дескриптивна метода, метода на демонстрирање.
Реализација на часот по Запознавање на околината - Пошта, пошта, писмо, истражување
на хартија

Претходни активности
Пред да се реализира планираниот час, наставникот заедно со сите ученици беше во
посета на пошта што се наоѓа во непосредната околина на училиштето.
Целта на посетата беше учениците да се запознаат со следново:
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•

Кои се работните задачи на вработениот во поштата, дали му е тешка работата,
дали ја сака работата, со какви средства работи?

•

Кој ги носи и ги разнесува писмата, пакетите, парите на пензионерите?

•

Како изгледа поштенско сандаче, каква е униформата на поштарот, големата торба
што ја носи, што работи поштарот?

•

Како патуваат писмата, пакетите, честитките и другите пратки во други градови и
држави?

Посетата беше реализирана во период кога во поштата имаше многу странки кои
имаа различни интереси и потреби (да уплатат сметки, да пратат писма, пакети и др.).
Учениците можеа да набљудуваат како странките застануваа зад жолтата линија и
чекаат на ред, како бараа услуги од вработените, како тие се однесуваа и комуницираа
со странките, што работеа вработените, како беа облечени и што сè користеа во
својата работа. Учениците имаа можност на вработените да им поставуваат однапред
подготвени прашања за сè што ги интересира во врска со нивните активности.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот води разговор со учениците за сето она што го виделе и слушнале при
посетата на поштата. Притоа поставува отворени прашања за да добие целосни
одговори од учениците (Зошто имаше жолта линија пред шалтерот?; Како разговараа
странките и вработените?; Зошто ги мереа пакетите?; Што правеше вработениот кога
примаше сметки од странките?; Што користеше при тоа?; Како се даваа пензиите на
странките?; Опиши ја униформата на поштарот!; Како изгледа торбата на поштарот?;
Зошто се групираат писмата и пакетите?; и слично). Учениците се делат во осум групи,
и секоја група добива своја специфична задача.
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Активности за учење и поучување
I група – Во семејно драмско катче е импровизирана пошта со шалтер, обезбедена
е униформа за ,,поштарот” (облека, капа, голема торба), подготвени се уплатници,
сметки, пакети, ископирани пари, компјутер, сеф, вага и сл. Еден/ а ученик/ученичка ја
игра улогата на вработениот/та во поштата што работи на шалтер, некој од учениците е
поштар кој доаѓа по писмата и пакетите и ги разнесува на соодветни адреси, а другите
ученици се странки коишто плаќаат уплатници, сметки, земаат пензија.
Пред шалтерот има залепено три жолти ленти, различни по широчина. Неколку
ученици добиваат уплатница, писма, пакети и ги споредуваат добиените предмети
по широчина. Онаа ,,странка” којашто има тесен предмет (уплатница) застанува кај
тесната жолта лента, оние коишто имаат пошироки предмети (писма) застануваат
кај пошироката жолта лента, а оние со најшироки предмети (пакети) застануваат кај
најшироката лента и го чекаат својот ред до шалтерот. Ги предаваат уплатницата,
писмата и пакетите, при што треба да користат зборови за културно однесување.
,,Вработениот/ата” во поштата ја работи својата работа, користи различни соодветни
средства културно и љубезно комуницира со ,,странките“.

II група - Оваа група добива работен лист со осум празни квадрати и осум сликички
на коишто е претставен патот на писмото (пишување на писмото, уфрлување во
поштенско сандаче, групирање на писмата, превоз на писмата до другите места
и држави, земање на писмата од страна на поштарот и предавање на писмата до
луѓето). Учениците заедно го наоѓаат логичниот редослед на настаните (патувањето
на писмото), ги подредуваат сликичките и ги лепат во соодветното квадратче на
работниот лист (прилог број 1).

III група – Задача на оваа група е добиените пет цртежи да ги разгледаат, да ја
,,прочитаат” содржината на секој од цртежите, да ги подредат и така да измислат текст
на писмото што го напишало внучето (кое ги нацртало цртежите) до својата баба. На
крај треба некој/а од нив да ја раскаже содржината на целото ,,прочитано” писмо на
останатите соученици.

IV група – Оваа група ќе работи во истражувачкото катче. Тие добиваат различни
видови хартија (салфети, целофан, картон - дебел и тенок, хартија за пишување,
украсна хартија, весникарска хартија и сл.), а исто така и пет непополнети работни
листови (прилог број 2). Треба да истражуваат различни својства на хартијата (кој вид
хартија тешко се кине; кој вид хартија е најдебел; кој вид хартија најубаво и најлесно се
превиткува и лепи; кој вид хартија е најпроѕирен; кој вид хартија најмногу впива вода).
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Пред секоја активност најпрво ќе ги кажат своите хипотези, ќе исечат парчиња хартија
и ќе ги залепат на работното ливче според редоследот како што претпоставуваат дека
треба да биде. Потоа истражуваат, откриваат и согласно новите сознанија сечат од
парчињата хартија и ги лепат на соодветните места на работното ливче. Откако ќе ги
завршат активностите треба да заклучат, според утврдените својства на хартиите, кои
од нив се најдобри за писма, честитки, пликови, помали и поголеми пакети. Тоа треба
усно да го образложат пред соучениците.

V група – Учениците од оваа група добиваат свое работно ливче и индивидуално го
пополнуваат. На него (прилог број 3) има претставено активности што се случуваат во
пошта, но и активности што никогаш не се прават таму. Секој ученик заокружува што,
според него, се прави во пошта, а потоа ги споредуваат своите одговори и дискутираат
каде се согласиле, а каде не се согласиле. Учениците што згрешиле ги коригираат
своите работни ливчиња.

VI група – Учениците добиваат свое работно ливче и индивидуално го пополнуваат.
На средината на ливчето (прилог број 4) е нацртан поштар, а околу него различни
предмети што може да ги носи поштарот, но и предмети што никогаш не ги носи до
луѓето. Секој ученик ги поврзува со поштарот предметите што тој ни ги носи, а потоа ги
споредуваат своите одговори и дискутираат каде се согласиле, а каде не се согласиле.
Учениците што згрешиле ги коригираат своите работни ливчиња.

VII група – Учениците се во уметничкото катче, земаат листови и прибор за цртање.
Секој/а ученик/ученичка црта новогодишна елка, при што се труди правилно да
ги користи средствата за цртање, а самиот цртеж да содржи голем број детали кај
нацртаната елка.

VIII група – Оваа група, исто така, е во уметничкото катче. Секој/а ученик/ученичка
размислува која е неговата/нејзината желба и како тоа да го претстави со цртање.
Откако сите ученици ќе ги завршат своите цртежи, се договараат како да ги спојат сите
цртежи и да направат едно големо заедничко ,,писмо” до Дедо Мраз (што подоцна ќе
им го ,,прочитаат” на останатите соученици).
Додека учениците работат, наставникот се движи низ училницата, ги набљудува
учениците, појаснува, охрабрува и поттикнува. Најмногу се задржува во истражувачкото
катче, каде што го следи процесот на истражувачките активности, ги охрабрува
учениците и поставува прашања за појаснување и упатување во нови наредни фази
од работата на задачата.
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Евалвативни активности
По завршувањето на работата на сите групи, по еден претставник од секоја група
прави презентација на работата на сопствената група (какви задачи добиле, како
ја поделиле работата, што и како работеле, кои се заклучните согледувања, што е
конечен производ од заедничката работата, што им било лесно, што им било тешко).
Додека се презентира едната група, останатите треба внимателно да слушаат, а потоа
слушателите можат да поставуваат прашања и да коментираат што најмногу им се
допаднало кај секоја од останатите групи.
На крајот од презентациите сите ученици застануваат во круг и секој/а поединечно
извлекува картичка на којашто е нацртана конкретната активност што треба да ја
прикаже тој ученик/ученичка (на пример: да пее песна, да игра, да скока, невербално
да покаже професија или предмет и слично). По кусото време што наставникот им го
дава на учениците да се подготват, секој/а од нив ја прикажува својата замисла пред
останатите. Тоа побудува ведро расположение кај сите ученици.
Како да се следи и оценува?

1. Анализа на работните ливчиња, играњето на улогите, цртежите и на целосноста и
јасноста на презентацијата на групите;
2. Евидентен лист за следење на однесувањето на ученикот/ученичката во групата,
презентација.

Име и
презиме
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Учествува
во работата
на групата

Предлага
идеи и ги
објаснува
на
останатите
во групата

Ги извршува
своите
сопствени Презентира
задачи

Забелешки

Согледувања за реализацијата на целите:
По следењето и анализата на работните ливчиња, играњето на улогите, цртежите,
на презентацијата на групите, на евидентниот лист за следење на однесувањето на
ученикот/ученичката во групата, можев да заклучам дека:
•

учениците научија какви видови хартија има и воочија многу нивни својства;

•

воочија која хартија најмногу пропушта вода и заклучија дека е добра за правење
плик и пакет, која хартија најмногу впива вода и заклучија дека таа е најпогодна за
бришење раце по миењето и за бришење на масичките и клупите;

•

воочија на која хартија може да се пишува, која хартија лесно се кине, а која полесно
се сече, која хартија е проѕирна (целофанот);

•

согледаа сличности и разлики меѓу салфетките, целофанот, весникарската хартија,
хартијата за пишување, тенкиот и дебелиот картон;

•

знаат за што се употребува хартијата, зошто ни служи;

•

голем дел од учениците искажаа логични заклучоци која хартија треба да се
користи за пишување писма и цртање честитки, која за правење пликоа, а која за
правење пакети;

•

сите знаат која е улогата на поштарот, што сè се прави во поштата, како патуваат
писмата и пакетите, во другите места и држави;

•

при играњето на улогите користат соодветни зборови, правилно манипулираат со
средствата и материјалите, користат зборови за културно однесување;

•

сите ученици беа активни во групите, соработуваа меѓусебно, ги завршија своите
индивидуални задачи, мал број од нив искажуваа идеи за работа во групата, а само
неколку ученици сами се пријавија за презентација.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Приказна без зборови
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ПРИЛОГ БРОЈ 2
I ЛИВЧЕ
Која хартија не се кине лесно?

Мислам:

Истражив и заклучив дека тешко се кине:

II ЛИВЧЕ
Која хартија е најдебела?

Мислам:

Истражив и заклучив дека најдебела е:
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III ЛИВЧЕ
Која хартија најлесно и најубаво се превиткува и се сече?

Мислам:

Истражив и според мене најлесно и најубаво се превиткува и се сече:

IV ЛИВЧЕ
Која хартија е најпроѕирна?

Мислам:

Истражив и закучив дека најпроѕирна е:
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V ЛИВЧЕ
Која хартија најмногу впива вода?

Мислам:

Истражив и заклучив дека најмногу вода впива:
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ПРИЛОГ БРОЈ 3

РАБОТЕН ЛИСТ
Што правиме во пошта?
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ПРИЛОГ БРОЈ 4

РАБОТЕН ЛИСТ
Што ни носи поштарот?

Мирјана Кочковска
ОУ,,Војдан Чернодрински”- Скопје
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Јас истражувам

Материјали и нивни својства

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Јас истражувам - Материјали
и нивни својства

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: второ

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•

открива и да запознава својства на некои материјали;
ги прошири своите знаења;
се оспособи за истражувачки активности;
ги развива визуелната и тактилната перцепција;
се поттикне претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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четири големи непроѕирни кеси или платнени торби;
парчиња пластична жица;
стари весници;
парчиња ткаенина;
лисја од дрво;
камчиња;
конец;
парче теписон и кора од дрво;
ножички;
листа за бележење на резултатите од истражувањето;
моливи.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•

знаат повеќе за својствата на некои материјали (хартија, ткаенина, камен, жица,
лист од дрво, конец, весникарска хартија;
можат да искажат хипотеза и да учествуваат во истражувачка активност;
умеат своите знаења да ги применат во нови ситуации.

Поими: истражување, се кине, се сече, се витка.

Методи: дидактичка игра, истражување, дијалог, дескриптивна метода, метода на
демонстрирање и презентирање.

Место на реализација: училница- научен центар (катче)

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Учениците се делат во четири групи. На масата на секоја група, наставникот става по
една врзана голема непроѕирна кеса или платнена торба во којашто претходно има
ставено: парчиња пластична жица, стари весници, парчиња ткаенина, лисја од дрво,
камчиња, парче теписон и кора од дрво. Учениците добиваат задача еден/а по еден/а
да ја допираат кесата (торбата), да одберат два од скриените предмети, да ги опишат
(на пример: меко, тврдо, тенко, дебело, долгнавесто, мазно и слично) и да се обидат да
погодат кој е тој предмет. Откако сите ученици ќе го направат истото, кесата (торбата)
се отвора и се вадат сите скриени предмети надвор. Сега учениците можат да проверат
колку биле во право именувајќи ги скриените предмети.
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Активности за учење и поучување

Предметите што беа во кесата (торбата) учениците поединечно ги земаат, ги допираат
и внимателно ги набљудуваат, а потоа ги опишуваат во листата што секој ученик/
ученичка ја добива:

ткаенината е
____________________
____________________

весникот е
____________________
____________________

листот од дрво е
____________________
____________________

каменот е
____________________
____________________

конецот е
____________________
____________________

жицата е
____________________
____________________

Неколку од учениците читаат што напишале во своите листи. Наставникот ги прашува
учениците:,,Каде ги имате видено овие материјали порано?; Што знаете за овие
материјали?; Каде се наоѓаат или се купуваат?; Имате ли порано видено различни
ткаенини, лисја, конец или весникарска хартија?; Во што се разликуваат од овие што
сега ги видовте?; Во што се слични, а во што се различни конецот и жицата?; Во што се
слични, а во што се различни парчето ткаенина и парчето весникарска хартија?”.
Наставникот прашува:,,Што мислите, кои од овие материјали може да се кинат со
рацете, да се сечат, да се виткаат?”. Учениците размислуваат и своите претпоставки ги
запишуваат во листовите што им ги дава наставникот:
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Мислам дека :
СЕ ВИТКА

СЕ СЕЧЕ

СЕ КИНЕ

Откако учениците ги запишале своите хипотези, наставникот прашува: ,,Дали сте
сигурни?; Како ќе откриеме дали е точно тоа што сте го мислеле?”. По предлозите што ги
изнесуваат учениците, се договараат да проверат така што ќе направат истражувачка
активност. Секој ученик/ученичка ќе провери за секој од понудените материјали дали
може да се кине со рацете, да се сече, да се витка.
Учениците се сè уште седнати во своите групи, но секој/а од нив добива свој лист
за бележење на резултатите од истражувањето. Започнува истражувањето на овие
својства на материјалите и запишувањето во листовите:
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Открив дека :

СЕ ВИТКА
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СЕ СЕЧЕ

СЕ КИНЕ

Евалвативни активности
Се води разговор за резултатите од истражувањето и истите се споредуваат со
претпоставките на учениците.
На наредниот час, учениците можат да осмислат и да изработат нови предмети од
дадениот материјал.
Како да се следи и да се оценува?
Анализа на работните листови и на исказите на учениците.

Александра Митровска
ОУ,,Климент Охридски” – с. Драчево, Скопје
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КОКИЧЕ

ПРИМЕР ЗА ДНЕВНА ТЕМА
Кокиче

Предмети: Запознавање на околината – Пролетно цвеќе – кокиче;
Математика - Собирање и множење до 1000;
Ликовно образование – Цртање и моделирање кокиче;
Македонски јазик – Примена на интерпункциски знаци.

Одделение: трето, осумгодишно основно образование.

Време: еден училиштен ден.

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ги продлабочи своите знаења за годишното време пролет;
ги продлабочи своите знаења за првите пролетни цвеќиња, особено за кокичето
(изглед, услови за живот);
се оспособува за самостојно наоѓање податоци во книги и преку интернет;
се оспособува да применува стекнати знаења во нови ситуации;
се оспособува правилно да ги користи интерпункциските знаци;
вежба правилно користење на средствата за цртање и моделирање;
се поттикнува да црта цртеж богат со разновидни линии и да умее тридимензионално
да го претстави објектот на моделирање;
го збогатува фондот на зборови;
ги утврдува своите знаења за собирање и за множење на броеви до 1000 и да ги
применува во нови задачи;
развива логичко мислење;
се оспособува за работа во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

приказна „Кокиче и дете“;
работни листови со математички задачи;
слики на кои се прикажани дете и кокиче;
ливчиња на кои пишува: кокиче, дете, пролет и зима;
хартија;
прибор за пишување;
средства за цртање и за моделирање;
ножички;
лепило;
табла и креда;
ЦД-плеер и снимена инструментална музика;
енциклопедија, книги, списанија, компјутер.

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
•
•
•
•
•

ги опишуваат карактеристиките на годишното време пролет;
ги именуваат и опишуваат првите пролетни цвеќиња: кукурек, кокиче, качунка;
можат да бараат и да наоѓаат потребни податоци од различни места;
ги користат правилно интерпункциските знаци при пишување;
цртаат богат цртеж и тридимензионално да го претстават објектот на моделирање;
можат да собираат и да множат броеви до 1000;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: пролет, пролетни растенија.

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

Место на реализација: училница - научно, математичко, јазично катче, уметничко катче.
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ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведна активност
Наставникот на едно место ги става ливчињата на кои пишува: кокиче, дете, пролет
и зима. Учениците застануваат во колона по еден и еден по еден трчаат кон местото
каде што се напишаните ливчиња. Секој/а ученик/ученичка извлекува по едно ливче,
чита што е напишано и со трчање застанува на соодветното место (каде што е напишан
истиот збор). На тој начин сите ученици се групирани во четири групи. Наставникот
поставува прашања: „Кое годишно време е сега? Кое цвеќе прво никнува? Како се вика
и како изгледа?“ По одговорите на учениците, наставникот пушта тивка музика, ги
лепи сликите на кои се прикажани дете и кокиче и почнува изразно да го чита текстот
„Кокиче и дете“.

Кокиче и дете
Крај на зимата. Едно ѕвонче никнува од снегот. Поминува едно девојче по име Ива и го
здогледува цветот.
Ива: „Бело, нежно, малечко! Каде толку рано по студот си тргнало?“
Кокиче: „Не плаши се за мене. Јас сум силно цвете, посилно од бурите“.
Ива: „Ветерот ќе те свие, мразот ќе те покоси“.
Кокиче: „Ветерот ќе го збришам, мразот ќе го покосам“.
Ива: „Слана ќе те штипне, роса ќе те нароси“.
Кокиче: „Сонце ќе ти дарам, пролет ќе ти донесам“.
Наставникот им поставува прашања на учениците: „Кога се случува дејството во
приказната? Какво е времето во зима? Со што е покриена земјата? Кое цвеќе прво
никнува? Зошто Ива била загрижена за кокичето? Какво било кокичето?“
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Активности за учење и за поучување
Учениците се групираат во четири групи, според претходно направената поделба, па
потоа одат во катчињата каде ќе добијат задачи за работа.
Научно катче
Во енциклопедиите, книгите, списанијата што ги имаат во научното катче и на интернет
едната група треба да најде податоци за тоа кои се првите пролетни цвеќиња, како се
викаат, како изгледаат, каде растат, во какви бои може да им биде цветот и сл. Оваа
група ученици ќе подготви книга за првите пролетни цвеќиња (текст и илустрации –
фотографии и цртежи). Втората група во енциклопедиите, книгите, списанијата што
ги има во научното катче и на интернет треба да најде податоци за тоа колку трае
годишното време пролет, кога почнува и до кога трае, кои се неговите карактеристични
белези и сл. Тие треба да подготват книга за пролетта (текст и илустрации – фотографии
и цртежи).
Математичко катче
Прва задача на учениците во ова катче е да ја прочитаат стихотворбата што ја добиле,
да избројат колку букви има во секоја строфа и да откријат колку букви вкупно има во
целата стихотворба.
Кокиче
Едно цветче бело
над снег ѕирка смело.
Тра ра – та рата
трубач труба фаќа.

Колку букви има во првата строфа?

Мала птичка пее
весел глас се лее.
Цин, цин, цин,
дон, дон, дон.

Колку букви има во втората строфа?

Чујте сладок ѕвон
ихаха, ихаа.
Зима е при крај
пролет дојде пак.

____________
(57)

____________

Колку букви има во третата строфа?
____________

Колку вкупно букви има во стихотворбата „Кокиче“?
Реши ја задачата на различни начини!
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Наставникот треба да ги поттикнува учениците да ги решаваат математичките
задачи на различни начини. На пр.:

1. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (50 + 40 + 50) + (7 + 5 + 1) = 140 + 13 = 153
2. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (60 – 3) + (50 – 5) + (60 – 9) = (60 + 50 + 60) – (3 + 5 + 9) =
170 – 17 = 153
3. 57 + 45 + 51 = ?
57
45
+ 51
153
4. 57 + 45 + 51 = ?
57 + 45 + 51 = (5Д + 4Д + 5Д) + (7Е + 5Е + 1Е) = 14Д + 13Е = 14Д + 1Д + 3Е = 15Д + 3 Е = 153
Учениците од оваа група добиваат уште една задача што треба да ја решат:
Во една градина изникнало 31 кокиче. Колку кокичиња ќе има:
1. Во 9 такви градини?

2. Во 7 такви градини?

Реши ја задачата на различни начини!
Наставникот на различни начини треба да ги поттикнува да ги решаваат математичките
задачи. На пр.:

1. 31 * 9 = ?
31 * 9 = 31 * 10 - 31 = 310 – 31 = 279
2. 31 * 9 = ?
31 * 9 = 30 * 9 + 1 * 9 = 270 + 9 = 279
3. 31 * 9 = (30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30) + (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 270 + 9 = 279
4. 31 * 9 = ?
31
*9
279
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Јазично катче
Учениците во ова катче добиваат задача да ја нацртаат средбата меѓу детето и кокичето
и да напишат реченици со кои ќе се објасни таа средба. При пишувањето, учениците
треба да внимаваат да пишуваат кратки и јасни реченици, а интерпункциските знаци
да ги ставаат на соодветното место.
Во работата ќе ја применуваат техниката „Прозорец“.

Уметничко катче
Во ова катче се поставени средствата за цртање и за моделирање, како и мала вазна
во која има кокичиња. Учениците ќе одберат техника и ќе почнат со работа (цртање
вазна со кокичиња или моделирање кокиче).

Евалвативни активности
Секоја од групите го презентира тоа што го сработила и подготвила пред останатите
соученици. Изработените книги ги изложуваат во научното катче, решените
математички задачи на работните ливчиња ги изложуваат во математичкото катче, а
цртежите и скулптурите ги изложуваат во изложбеното катче.

Како да се следи и да се оценува?
•

•

Анализа на изработените книги, работните листови, цртежите, скулптурите и
напишаните реченици што ја опишуваат средбата на детето со кокичето, 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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Воведување на бројот 7

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Воведување на бројот 7

Предмет: Математика

Одделение: прво

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•
•

се запознава со бројот 7 како својство на класа еквивалентни множества;
ја научи цифрата 7;
се оспособува да го разликува бројот 7 од другите броеви;
се оспособува практично да ги применува стекнатите знаења;
се оспособува за решавање проблемски ситуации во секојдневното живеење;
развива логичко мислење;
се оспособува за работа во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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сликовница „Снежана“ - Браќа Грим;
апликации соодветни на содржината на сликовницата (џуџиња, столчиња, прибор
за јадење, креветчиња, од сè по 7);
клучеви;
копчиња;
игра „Не лути се човеку“;
топчиња;
разни предмети и играчки;
работен лист;
картончиња со запишани цифри од 1 до 7;
хартија, боички, моливи.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците да:
•
•
•
•

знаат колку елементи има бројот 7;
бројат и на количество од 7 елементи ја придружуваат цифрата 7;
знаат да решаваат практични проблемски ситуации;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: број 7, исто толку.
Методи: метод на игра, дијалог, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Во воведниот дел од часот наставникот ја раскажува приказната „Снежана“, при што
ги закачува илустрациите соодветни на содржината на приказната. Со учениците се
поведува разговор околу содржината на приказната. Во делот што се однесува на
куќичката на џуџињата, учениците ги покажуваат и ги бројат предметите на седумте
џуџиња (7 креветчиња, 7 столчиња, 7 чинии, 7 лажици, 7 виљушки, 7 ножеви, 7 чаши и
сл.). Така се создава пријатна атмосфера, а учениците релаксирано се воведуваат и се
мотивираат за натамошната работа.
Активности за учење и за поучување
Учениците прво добиваат задача: „Извадете толку (покажува цифра 6) боички!“ По
проверката, наставникот повторно задава задача: „Во кутија ставете толку (покажува
цифра 6) коцки!“. Прашува: „Колку коцки има во кутијата?“; „Кој број треба да се стави
до кутијата?“.

Неколку ученици поединечно одговараат на прашањата.
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Наставникот прави три множества (три обрачи во кои става по седум различни играчки).
Учениците ги разгледуваат множествата, ги бројат играчките во нив, го утврдуваат
бројот на играчките и споредуваат. Наставникот го истакнува заедничкото својство
за трите множества – во сите има по седум играчки, така што го именува бројот 7. По
именувањето на бројот 7, наставникот ја истакнува цифрата 7 напишана на картон, а
потоа цифрата ја придружува на множествата од 7 елементи.
Следат активности во кои учениците ги бројат (со покажување) елементите во
множествата со 7 елементи и тоа од 1 до 7 и од 7 до 1.
Учениците се делат во неколку групи, а секоја група добива своја задача. Секоја од
групите добива картонче со напишана цифра 7 и задача да оддели толку предмети
(клучеви, коцки и сл.) колку што пишува на картончето.

Наставникот ги проверува решенијата на задачите, а потоа за секоја група одделува по
шест предмети и прашува: „Што ќе се случи ако на тој број предмети му додадам уште
еден предмет?“ Неколку ученици одговараат и ја придружуваат соодветната цифра.
Следува нова дидактичка игра. Учениците се застанати во круг, со рацете поставени
зад грбот. Наставникот, без да видат, им дава картончиња на кои се залепени копчиња
(со различен број - од 1 до 7). Секој/а ученик/ученичка треба да ги допира копчињата
од своето картонче, да ги изброи и да каже колку копчиња има. Потоа едно дете фрла
коцка од играта „Не лути се човеку“ и во зависност од тоа колку крукчиња ќе има на
коцката што е фрлена, ќе се јави другарчето на чие картонче има ист број залепени
копчиња (на пр., коцката покажува 3 крукчиња и се јавува дете на чие картонче има
залепено 3 копчиња).
Повторно се фрла коцката и ако падне бројот 4, се јавува дететето со 4 копчиња на
картончето. Двете деца излегуваат и се брои вкупниот број копчиња (1, 2, 3, па 4, 5, 6,
7). Детето што на своето картонче има 7 залепени копчиња излегува и го покажува
своето картонче. Играта се игра продолжува, со нови учесници.
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Следуваат подвижни игри. Наставникот со рацете плеска седум пати, а учениците
треба толку пати да скокнат како зајачиња. Наставникот тропка седум пати со молив
на масата, а учениците треба толку пати да ги кренат рацете или да покажат толку
прсти на своите раце итн.
Евалвативни активности
За да утврди дали комплетно се остварени целите на часот, наставникот на секој/а
ученик/ученичка му/ù дава работен лист со неколку задачи. Во работниот лист се
нацртани насоките за начинот на работа, но наставникот уште еднаш објаснува што
треба да се работи. Прашува дали секому му се јасни задачите и ги охрабрува да
работат индивидуално. Додека учениците работат, наставникот проверува, помага и
упатува каде што е потребно.
Како да се следи и да се оценува?
Анализа на задачите во групите – целосно или делумно завршена задача, точно решена
задача од учениците.
Ученик/ученичка

Целосно завршена Делумно завршена Незавршена задача
задача
задача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Согледувања за реализацијата на целите:
По следењето и анализата на работните ливчиња, можев да заклучам дека:
•
•
•
•

учениците ја препознаваат цифрата 7;
го разликуваат бројот 7 од останатите броеви;
можат да поврзат множество со одреден број елементи со соодветна цифра;
знаат да бројат од 1 до 7 и од 7 до 1.
Мирјана Кочковска,
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје
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Множење со бројот 5

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Множење со бројот 5

Предмет: Математика

Одделение: трето

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•

се оспособи да множи со бројот 5;
се оспособи да го применува множењето со бројот 5 во различни видови задачи;
развива логичко мислење.

Што е потребно:
•
•
•

цветови од хартија (прилог бр. 1);
работен лист – математичка машина (прилог бр. 2);
математичка приказна (прилог бр. 3).

Што се очекува да постигнат учениците:
Учениците да:
•
•
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множат точно со бројот 5,
можат да го применуваат множењето со бројот 5 во различни видови задачи.

Методи: дидактичка игра, метод на дијалог, работа со текст, метод на демонстрирање
и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот ги запознава учениците дека ќе ја играат играта „Брза математика“ во
неколку групи ученици. Во задачите што ги добиваат учениците се бара да множат и да
делат со 2 (што е веќе изучено). На тој начин наставникот може да ги согледа знаењата
на учениците и во исто време да ги воведе во планираните активности за овој час.

Активности за учење и за поучување
Натамошните активности продолжуваат со започнување приказна за баба и дедо кои
засадувале цветна градина. Наставникот ја раскажува приказната: „Бабата и дедото
решиле да засадат цветна градина“.
Додека раскажува, наставникот ги лепи петте цветови од хартија (прилог бр.1) на
таблата - тие го претставуваат првиот ред од градината. Потоа истото го запишува и
со бројки.

1·5=5

Наставникот продолжува да раскажува: „Потоа бабата посакала уште цветови и затоа
засадила уште еден ред со пет цветови“.

1·5=5

2 · 5 = 10
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Понатаму, на ист начин, се изведува целата таблица множење со бројот 5. При
изведувањето на таблицата, пожелно е да се обрне внимание на поврзаноста на
множењето со собирањето и да се запишуваат и пресметуваат производите како збир
на еднакви собироци:
на пр.: 3·5=5+5+5=15.
Секој од учениците добива наставен лист - Математичка машина (прилог бр. 2).
Математичката машина се состои од броевите од првата десетка напишани без ред кои
треба да се помножат со бројот 5. Задачата на учениците е да ги помножат броевите
од 1 до 10 редоследно и да откријат што се добива (таблица множење со бројот 5).

Евалвативни активности
За да се провери оствареноста на очекуваните резултати, се чита математичката
приказна „Вредниот селанец“ (прилог бр. 3). Задача на учениците е да дадат одговор
на поставените прашања.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1
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ПРИЛОГ БРОЈ 2
Математичка машина

5
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__________________________
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__________________________

_________________________

__________________________

ПРИЛОГ БРОЈ 3
Математичка приказна „Вредниот селанец“

Многу одамна во една далечна земја, во едно село живееше селанец со своите 3 ќерки.
Најмалата, ем најубавата ќерка, имала 5 години. Средната ќерка била 2 пати постара
од најмалата ќерка. Колку години имала средната ќерка? (2·5=10)
Најстарата ќерка била 5 пати постара од најмалата. Колку години имала најстарата
ќерка?
(5·5=25)
Нивниот татко бил 10 пати постар од најмалата ќерка. Колку години имал тој?
(10·5=50)

Во нивниот двор имало многу животни: 5 кокошки, 5 пилиња, 5 свињи и 5 крави. Колку
вкупно животни имало? (20). Како пресметавте?
Селанецот и неговите три ќерки биле многу вредни. Во зеленчуковата градина
насадиле:
•

5 редови по 5 моркови. Колку вкупно моркови насадиле?

(25);

•

3 редови по 5 зелки. Колку вкупно зелки насадиле?

(15);

•

8 редови по 5 домати. Колку вкупно домати насадиле?

(40).

А, што се случува со селанецот и со неговото семејство ќе видиме на наредните
часови........

Весна Црвенкоска,
Наташа Ристеска,
ОУ „Блаже Конески“ - Прилеп
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Минато и традиција

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Минато и традиција

Предмет: Запознавање на околината

Одделение: трето

Време: два училишни часа

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•

се запознава со традицијата и со обичаите на етничките заедници кои живеат во
нашата татковина;
се оспособува да користи различни извори на учење;
се поттикнува да почитува традиции и обичаи различни од оние што припаѓаат на
неговата/нејзината култура;
се поттикнува да воочува сличности и разлики;
ги применува претходно стекнатите знаења во нови ситуации;
се оспособува за работа во група.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
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фотографии од: носии, цркви, џамии;
традиционални предмети и изработки;
ЦД-плеер;
ЦД со етно музика;
легенди, народни приказни;
хамери;
лепила;
моливи, фломастери.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците да:
•
•

•
•
•

знаат неколку традиции и обичаи на етничките заедници кои живеат во Република
Македонија;
умеат да користат различни помагала, средства и материјали за да соберат
податоци, а потоа своите сознанија да ги систематизираат и да им ги претстават
на другите;
можат да воочат сличности и разлики помеѓу различните традиции и обичаи;
можат да образложат што им се допаѓа во традициите и обичаите кај другите
етнички заедници и зошто;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно соработуваат.

Поими: обичаи, традиции.

Методи: истражување, илустративен метод, метод на демонстрирање и презентирање.
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Претходни активности
Во рамките на интерниот проект: „Минатото и традицијата“, со учениците прво е
разговарано за тоа што знаат и што сакаат да научат за луѓето што припаѓаат на
различните етнички заедници во Република Македонија. Договорено е да ги проучуваат
традициите и обичаите на: Македонците, Албанците, Турците, Ромите и Власите, а потоа
да согледаат сличности и разлики кај нив. По сопствен интерес и желба, учениците се
поделиле во пет групи. Секоја група имала задача да оствари контакти со роднини,
соседи, пријатели, соученици во блиските училишта и да побара потребни информации,
да разгледа книги со народни приказни и легенди, да побара, слуша, гледа и да разговара
за народната музика и за традиционалните музички инструменти, да посети и да види
карактеристични градби, да погледне традиционална облека, предмети за секојдневна
употреба, традиционални играчки, да научи поздравување и отпоздравување на тој
јазик, по можност да учествува во реализација на еден обичај и сл., односно да собере
што е можно повеќе информации за поставената задача во текот на една седмица.
Првата група требало да собере материјали за македонските обичаи, градби, облека,
култура, мелос, народни приказни, традиционална храна, истакнати луѓе; втората група
за албанските, третата за турските, четвртата за ромските, петтата за влашките.
Сè што е собрано и осознаено треба да се среди, да се подготви за презентација и да се
презентира на денешниот час.
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ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведен дел
Учениците прво ја играат играта „Зелка“. Децата се спојуваат како листови во вид на зелка.
Наставникот води кус разговор со децата околу тоа како се чувствувале во играта, како
се поддржувале едно со друго за играта да успее. Во разговорот, што се води натаму, се
акцентира дека зелката е цело составено од многу слични, но и различни листови. Во
нашата држава, Република Македонија, живеат повеќе народи кои живеат заедно. Тие
имаат свои обичаи, култура и традиции во кои има разлики, но и сличности.
Активности за учење и за поучување
Учениците се делат во пет групи, според задачата што претходно ја реализирале.
Секоја група одбира дел од просторот во училницата каде што треба да ги подреди
собраните материјали, да ги изложи своите изработки и собрани материјали, да ги
подготви за презентација и да ги презентира. Секоја група се договара и работи
одделно. На хамер лепат фотографии од куќи, верски обележја, занаети, предмети,
накит, музички инструменти, носии, народни приказни, традиционални јадења (заедно
со напишаните рецепти за некои од нив), подготвуваат презентација на легенди,
песни, некое лесно оро, традиционална игра. До хамерот ги поставуваат донесените
традиционални предмети и играчки. Наставникот ги поттикнува, насочува и помага
тоа да биде и естетски направено.
Откако сите групи ќе завршат со својата работа, почнува презентацијата на тоа што е
направено и договорено. Секој член од групата има свое задолжение во презентацијата.
Презентацијата, секако, почнува со поздравување на јазикот на етничката заедница
чиишто традиции и обичаи ги проучувале.
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На вториот час учениците имаат задача уште еднаш да ги погледнат хамерите и сето
тоа што е претставено околу нив од сите останати групи.
До секој хамер со презентација на македонските, албанските, турските, ромските и на
влашките традиции и обичаи се залепува хамер (прилог број 1). Секоја група добива
свој фломастер со различна боја од другите групи. Задача на секоја група е со својот
фломастер да забележи сличности и разлики во традицијата, културата и обичаите на
луѓето што живееат на овие простори, во однос на културата, традициите и обичаите
на етничката заедница што тие ја проучувале. Учениците прво се договараат што ќе
напишат, а потоа ќе поминат до сите групи и со својот фломастер, на сите хамери ќе го
пишуваат тоа што го воочиле како сличности и разлики. Притоа треба да внимаваат да
не се повторат со некоја друга група. Пишуваат сè додека не се види дека секаде има
напишано нешто со фломастери со различна боја.

Евалвативни активности
Сите ученици ги читаат напишаните забелешки на хамерите. Разговараат со наставникот
за тоа што воочиле, кои се специфичностите - разликите помеѓу традициите и обичаите,
колку има и кои се сличностите помеѓу нив. Заклучуваат дека секоја заедница во
Република Македонија има богати и интересни традиции и обичаи кои треба сите да
ги почитуваме, без оглед на која култура припаѓаме.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1

Македонски
обичаи,
култура,
традиции

Албански
обичаи,
култура,
традиции

Турски
обичаи,
култура,
традиции

Влашки
обичаи,
култура,
традиции

Татјана Неческа,
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје
151
B

Темиња и страни на правоаголник

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Темиња и страни на правоаголник

Предмет: Математика

Одделение: трето

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•
•

се оспособува да означува и именува страни, темиња и правилно да ги формира;
осознае какви страни има правоаголникот;
се поттикнува претходно стекнатите знаења да ги применува во нови ситуации;
се оспособи да воочи сличности и разлики помеѓу правоаголник, триаголник и
квадрат;
развива логичко мислење;
се оспособува за работа во група.

Индивидуализирана цел: Ученикот со посебни образовни потреби да:
•
•

се оспособи да препознава и да именува отсечка;
се оспособува со манипулативен материјал да направи искршена линија.

Што е потребно:
•
•
•
•
•
•
•
•
154
А

коцки;
капачиња од шишиња;
парички (за манипулативни игри);
гравчиња;
геотабла;
волница, ластичиња;
цевчиња за сок;
ѕидарски метар;

•
•
•

линијари;
работни ливчиња;
моливи.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците да:
•
•
•

можат да формираат правоаголник, триаголник и квадар со конкретен материјал;
знаат правилно да означуваат и да именуваат страни и темиња;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Ученикот со посебни образовни потреби да:
•
•

знае да именува отсечка;
претстави искршена линија со манипулативен материјал.

Поими: страни, темиња, отсечка, искршена линија.

Методи: истражување, илустративен метод, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Наставникот почнува разговор со учениците за тоа што е претходно изучувано
(правоаголник, триаголник, квадрат). Некој од учениците добива задача со помош
на ѕидарскиот метар да формира искршена линија. Наставникот прашува од што е
составена таа линија (отсечки); каде почнува, а каде завршува секоја отсечка? Колку е
долга секоја отсечка? Како се именуваат отсечките?

Активности за учење и за поучување
Наставникот ги запознава учениците со тоа дека ќе следат активности со многу игри.
Учениците се делат во групи со 4-5 члена, а во една од групите е и ученикот со посебни
образовни потреби. Секоја група добива материјал за манипулација (капачиња,
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гравчиња, фломастери, цевчиња за сок, геотабла, волница, ластичиња). Наставникот
поставува барања и ги поттикнува учениците да размислуваат и да објаснуваат.

Задачата која ја дава наставникот е:
•

Од материјалот што го имате формирајте искршена линија!
Потоа прашува: „Како го направивте тоа?; Кажете и покажете“.

Следните задачи се:
•

Формирајте искршена затворена линија која е составена од 3 отсечки. Што
се добива? (Триаголник). Покажете кои се страните на триаголникот. Каде се
темињата?

•

Формирајте искршена затворена линија со 4 отсечки. Што се добива?
(Четириаголник). Покажете кои се страните на четириаголникот.

•

Со помош на фломастерите формирајте триаголник и четириаголник. Што добивте?
(Триаголник и квадрат). Измерете ги страните на триаголникот и на квадратот.
Каква е должината? (Иста). Во што се слични, а во што се различни овој триаголник
и овој квадрат? (Должината на страните е иста, а бројот на страните е различен).

•

Ученици, исечете ги цевчињата за сок на 10 отсечки (секоја долга по 4 сантиметри)
и десет отсечки (секоја долга по 2 сантиметри). Од нив формирајте два различни
квадрата. Формирајте искршена затворена линија со 4 отсечки. Што се добива?
(Правоаголник). Покажете кои се страните на правоаголникот. Споредете ги
страните на правоаголникот со страните на квадратот. Што им е заедничко, а во
што се разликува квадратот од правоаголникот? (4 страни, но со различна должина
на страните). Каде се темињата?

Секој ученик/ученичка добива индивидуално работно ливче со три конкретни задачи.
На ливчето се нацртани триаголник, квадрат и правоаголник, а ученикот/ученичката
треба да ги обележи нивните темиња, да ги напише нивните страни, да ги измери
должините на страните и да ги запише.
На индивидуализираното ливче има барање ученикот со манипулативен материјал да
претстави искршена линија и да именува отсечка.
Додека работат учениците, наставникот се движи низ училницата, ги поттикнува
учениците, насочува и објаснува.
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Евалвативни активности
Учениците презентираат што сработиле. Се води разговор меѓу наставникот и
учениците, се анализира што и како работеле, кои симболи ги користеле, до кои
согледувања дошле.

Следење и оценување
Се работеше за делумно нова содржина. Предзнаењата на учениците беа целосно
искористени, така што, всушност, се изврши и проширување на претходните знаења
за правоаголник.
Мал дел од учениците грешат при именување на отсечките и при нивно определување,
што се должи на недоволно читање на барањата за секоја задача, за што особено ќе се
обрне внимание во наредниот период. Воочив дека ученикот со посебни образовни
потреби именува отсечки и умее со манипулативен материјал да претставува искршена
линија.

Љиљана Михајловска,
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје
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Подолго од, покусо од

ПРИМЕР ЗА ЧАС
Подолго, од покусо од

Предмет: Математика

Одделение: прво

Време: еден училиштен час

Цели: Ученикот/ученичката да:
•
•
•
•
•

ја воочува релативната должина на некој предмет и објект спореден со два и
повеќе сродни предмети или објекти (споредување);
се поттикнува да ги споредува и воочува разликите меѓу предметите во однос на
должината и согледаното да умее да го искаже усно и со цртање;
се оспособува за логичко размислување, решавање едноставни проблеми;
ги почитува правилата на работа во група и меѓусебно да соработува;
ги усвои поимите „подолго од“ и „покусо од“ и правилно да ги користи.

Што е потребно:
•

•
•
•
•
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две апликации на девојче нацртано на хамер, маичка и куси панталончиња,
блузичка со долги ракави и панталони со долги ногавици, куси, долги чорапчиња
изработени од хамер (со цел да се прикачат на девојчињата), сонце, облак;
долг конец со нанижани пеперутки и куса жица со нанижани стаклени камчиња;
7 природни есенски цветови со кусо и 14 со долго стебленце (14), сад во кој се
ставени цветовите;
креда во две бои (сина и розова);
макарони, спојувалки, коцки во црвена и во жолта боја, дрвени монистри во три бои
(црвена, зелена и бела), пластелин со црвена и со жолта боја, конец за нижење;

•
•
•
•

CD со музика и CD-плеер;
работен лист и моливи;
бели листови;
подлога за пластелин.

Што се очекува да постигнат учениците?
Учениците да:
•
•
•
•
•

ги знаат поимите „подолго од“ и „покусо од“;
знаат да направат разлика во должината на два и повеќе предмети;
знаат да воочуваат должина во однос на подолг и покус предмет
и тоа да го вербализираат;
можат да решаваат практични проблемски ситуации;
ги почитуваат правилата на работа во група и меѓусебно да соработуваат.

Поими: подолго од, покусо од.

Методи: метод на игра, дијалог, метод на демонстрирање и презентирање.

ТЕК НА АКТИВНОСТИТЕ
Воведни активности
Во овој дел од активноста, наставникот на табла ги закачува двете хартиени апликации
на девојче. Над првото прикачува - сонце, а над второто - облак. Почнува со раскажување
на приказната: „Кога било лето, сонцето греело и било топло. Тогаш девојчето облекло
маичка со куси ракави и куси панталони, куси чорапчиња. Дури и нејзината косичка
била куса. Кога почнало да студи и облачињата го сокриле сонцето, тогаш девојчето ја
пуштило нејзината коса да порасне и да стане долга, облекла блузичка со долги ракави“.
Наставникот поставува прашање: „Што мислите, деца, какви, по должина, панталони
и чорапи облекло девојчето? На ова децата даваат одговор при што наставничката ги
прикачува панталоните со долги ногавици и долгите чорапи. Наставникот во рацете зема
долг конец со нанижани пеперутки и до него покуса жица со нанижани стаклени камчиња.
Ги прашува децата: „Што мислите, кој конец е подолг - овој со пеперутките или овој со
стаклените камчиња?“. Учениците ја воочуваат разликата во должината и кажуваат.
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Активности за учење и за поучување
Наставникот го замолува секое дете да одбере и да земе по еден цвет од садот во кој има
ставено 14 цвета со долги стебленца и 7 цветови со куси стебленца. Го поттикнува секој
ученик да воочи и каже каков цвет има - со кусо или со долго стебленце. Наставникот
им задава задача на сите деца што во раката држат цвет со долго стебленце да
застанат во редица пред таблата, а оние со куси стебленца да застанат во редица пред
своите другарчиња и притоа да гледаат едни во други. Откако децата ќе се наредат
во две редици, наставникот поставува прашање: „Ајде да погледнете и да кажете која
редица е покуса, а која подолга. Децата даваат одговор дека редицата со цвеќиња со
покуси стебленца е покуса од редицата со цвеќиња со подолги стебленца“. Следното
прашање е: „Какви се стебленцата на кусата редица?“ За учениците да се уверат во
точноста на тоа што го кажуваат, секоја редица ќе добие креда. Едно дете повлекува
линија отпочеток-докрај на долгата редица со сина креда, а од покусата редица, која
е паралелна со неа, со розова креда друго дете повлекува линија отпочеток-докрај
на таа редица. Наставникот ги повикува децата да направат споредба која линија е
подолга, а која покуса. „Каква е розовата, а каква сината линија? Дали е вистина тоа
што пред малку го велевме за редиците со покуси и со подолги стебленца?“ На овој
начин наставникот ги поттикнува учениците по пат на повеќе постапки да проверат
дали нивниот исказ или мислење е навистина точен.
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Наставникот ги замолува учениците да седнат на своите места и им дели материјал на
парови ученици. На масичката со четири ученика дели конструктивен материјал. На
првиот пар му дели црвени коцки со задача да ги наредат и да направат вовче, а на
вториот пар му дели помалку жолти коцки со задача, исто така, да направат вовче. На
следната маса на едниот пар му дава 15 спојувалки да наниже ѓердан, и иста задача дава
на другиот пар, но му дава седум спојувалки. На следната маса седат шест ученика и
тука наставникот на паровите им дели монистри. На првиот пар - 20 црвени монистри,
на вториот 14 бели и 7 зелени - на третиот пар. Им остава и три конци со различна
должина. На последната маса, на која седат 6 ученика, наставникот на еден ученик му
дава голема количина пластелин (црвен по боја) и мало парче пластелин (жолт по боја)
- на друг ученик. Тие двајца имаат задача да измоделираат црево со иста дебелина, а
како пример за дебелина им дава еден молив. На следниот пар наставникот му дели
8 макарони и кус конец, а на другиот пар 16 макарони и подолг конец за да нижат
ѓердани. Наставникот ги следи, посочува и помага ако има потреба кај некој пар или
ученик.
По завршувањето со активностите, се води разговор околу завршените задачи.
Наставникот на секоја маса поставува прашања: „Ајде да видиме кој воз е подолг, а
кој покус во однос на другиот?; Каков е овој ѓердан во однос на другиот?“ Наставникот
ги зема в рака зелениот и белиот ѓердан. Прашува: „Деца, каков е зелениот ѓердан во
однос на белиот?“ Потоа го зема црвениот ѓердан. Прашува: „Каков е зелениот ѓердан
во однос на црвениот?; А црвениот ѓердан во однос на кој ѓердан е подолг?“ Истите
прашања ги поставува и со ѓерданите изработени од макарони... Потоа се преминува
на следната активност. Секој ученик добива празен лист и молив. Наставникот дава
насоки. Учениците треба да почнат да цртаат линија во моментот кога наставничката
ќе ја вклучи музиката и да сопрат со цртање кога музиката ќе запре. Музиката првиот
пат трае подолго, а вториот пат покусо. Наставникот поставува прашање: „Ајде деца
да видиме што нацртавме? Каква е првата во однос на втората линија? Што мислите,
кога музиката траеше подолго, а кога покусо?“

Евалвативни активности
За да утврди дали целосно се остварени целите на часот, наставникот на секој/а
ученик/ученичка му/ù дава работен лист со три задачи. Во првата задача треба да се
прецрта балонот, но со покус конец, во втората треба да се поврзат предмети кусо
со кусо, долго со долго, а во третата од трите панделки со различна должина да се
прецрта онаа што е покуса од едната, а подолга од другата панделка. Во работниот
лист се нацртани насоките за начинот на работа, но наставникот уште еднаш објаснува
што треба да се работи. Прашува дали секому му се јасни задачите и ги охрабрува да
работат индивидуално. Додека учениците работат, наставникот проверува, помага и
упатува каде што е потребно.
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Како да се следи и да се оценува?
1. Анализа на задачите во групите и целосно или делумно завршена задача, точно
решена задача од учениците.

Ученик/ученичка

Целосно завршена Делумно завршена
задача
задача

Незавршена
ззадача

1.
2.
3.

Согледувања за реализацијата на целите:
По следењето и анализата на работните ливчиња, можев да заклучам дека:
1. Учениците можат да направат разлика на предметите со различна должина и
правилно да ги користат поимите „подолго од“ и „покусо од“.
2. Учениците можат да направат разлика кај предметите со различна должина и да
ја вербализираат разликата, а, исто така, ја согледуваат разликата во должина кај
повеќе од два предмета и притоа ја воочуваат релативноста на поимите „подолго
3. од“ и „покусо од“ (еден предмет во однос на друг предмет може да биде подолг, а
во однос на трет предмет може да биде покус).
4. Во секојдневните ситуации знаат да го применат стекнатото знаење.
5. Соработуваат во групна работа.

Јелена Рељин,
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје
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