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Вовед

Успешното  остварување на целите на наставата по математика претпоставува посветување на нужно внимание на 
процесот на учење на учениците од одделенската настава. За оваа возраст карактеристични се перцептивните 
процеси на мислење, со кои учениците во сензомоторното искуство формираат претстави за предметите и појавите, 
за нивните својства и односи (боја, големина, положба во просторот, бројност и сл.). Како првичен извор на 
сознанието се јавува сензорното восприемање, добиено од личното искуство, кое е резултат на набљудување и 
манипулирање со предметите. Во рамките на сензорното сознание се формираат претстави за предметите и 
појавите, за нивните својства и односи. Сфаќањето на логичкото значење на поимите е во директна зависност од тоа 
како учениците го поминуваат сетилното сознавање. Колку се побогати претставите за реалните предмети, толку е 
полесна понатамошната постапка која води до апстрахирање и воопштување, односно полесно се поминува од 
претстави кон поими. Во таа смисла, централно место во процесот на учење треба да заземе самостојната сознајна 
работа на учениците. Со самостојната сознајна дејност се придонесува кај учениците да се развиваат сознајните 
интереси и способности, способноста за набљудување и восприемање на суштествените својства на предметите и 
појавите, како и формирање на математички поими.

Современата настава по математика ја актуализира активноста на ученикот, како битен фактор во неговиот развој. 
Оттука предуслов за успешна наставна практика по математика е одредување на активности кои ќе овозможат 
позитивна стимулација во развојот на секое дете. Затоа, во наставата по математика треба да се применуваат 
практични работи, самостојни и сознајни активности. Сето тоа ја актуализира улогата на ученикот во процесот на 
учење и успешно остварување на целите на наставата по математика. Ефективноста на наставниот процес е од 
голема мера условен и од подготвеноста на учениците за совладување на нови знаења, умења и вештини. Во тој 
поглед, особено треба да се обрне внимание на создавањето на стимулативната средина за учење математика. 
Наставникот потребно е да направи избор на активности кои ќе ги задоволат индивидуалните интереси и потреби за 
развој на учениците. Поаѓајќи од совремните пристапи на учење тука ќе ја препорачаме примената на 
истражувачките акивности и секако играта, како наставен метод. Овие активности во современата настава по 
математика овозможуваат зголемен интерес кај учениците, кои низ играта на спонтан начин вложуваат напори и ги 
совладуваат знаењата, умеењата и вештините предвидени со наставните цели. 

Иако играта не е единствено мотивиционо средство во процесот на учење математика, сепак таа има исклучителна 
мотивациона вредност. Играта предизвикува интерес кај ученикот, го активира вниманието и на тој начин 
овозможува учењето да биде организирано и насочено. Учејќи низ игра учениците вложуваат напор при 
извршувањето на активностите во играта, а со тоа и ги усвојуваат неопходните знаења и вештини потребни за 
совладување на активностите во играта. Во процесот на играта учениците се движат во просторот, ги 
распоредуваат предметите, манипулираат со предметите, визуелно ги перципираат формите, ги распределуваат 
материјалите, бројат копчиња, редат низи од картички и сл. Така, учениците постојано се заинтересирани и многу 
активни, а во исто време кај нив се развива интерес за квантитативните односи и се поставуваат основите на 
математичкото и логичкото мислење. Играта е најприродниот пат на когнитивен развој на учениците, бидејќи преку 
неа детето на свој начин ги конструира сопствените искуства. Таа е израз на процесот на внатрешното конструирање 
на математичките знаења, умеења и вештини.

Примената на истражувачките и практичните активности  во процесот на учење имаат големо значење во 
конкретизацијата на апстрактните математички поими. Перцептивниот материјал добиен по пат на манипулирање 
или истражување со различни средства, е неопходен услов во формирањето на апстрактните математички поими. 
Учениците стекнуваат различен сетилен материјал, кој го конкретизира апстрактното и по пат на генерализација и 
апстракција води до утврдување на својствата на математичките поими или до нивно дефинирање. Учениците во 
овие активности ги анализираат податоците, се обидуваат да најдат решение на проблемот, преку дополнителни 
информации или практично изведување на манипулативни дејности (мерење, моделирање, собирање и анализа на 
податоци и сл.). Значењето на примената на овие методи се состои во тоа што апстрактната информација се 
пренесува на конкретен начин, со што се постигнува висока мисловна ангажираност на учениците.



Во така организирана настава, наставникот треба да обезбеди услови сите ученици да учествуваат во 
активностите. Особено при примената на игрите со натпреварувачки карактер, да се внимава на правичната 
застапеност на учениците во различните улоги. Педагошката улога на наставникот се гледа и во тоа да обезбеди 
успех на секој ученик во активностите, па во играта. Посебно да се внимава на ученикот кој често доживува 
неуспеси, да се обезбедуваат услови за поддршка и поттик на личната самодоверба.

Во настојувањето за квалитетно и ефективно реализирање на наставните програми по математика, со овој 
прирачник нудиме современи практики за учење математика, со кои ќе го подобрите учењето математика кај 
Вашите ученици, преку примена на различни активности сообразени на нивните потреби. Понудените активности се 
изработени во согласност со адаптираните наставни програми за математика од Cambridge International Examination 
Centre и претставуваат предизвик во настојувањето на успешното реализирање на поставените цели.

Затоа, овој прирачник е наменет за Вас, одделенските наставници, со цел да Ви помогне во успешната организација и 
реализација на наставата по математика. Во таа насока, тој Ви нуди современи практики за учење математика низ 50 
различни активности кои се насочени кон вежбање и развивање на математичките и логичките вештини и 
способности на учениците од одделенската настава. Секоја од понудените активности најнапред е класифицирана 
во соодветното математичко подрачје: Броеви, Математички операции, Мерење, Работа со податоци, Решавање на 
проблеми и Геометрија. Одредени се и потребните материјали за реализација на активностите, при што се водеше 
сметка за нивната достапност и лесна изработка. Во описот на активностите детално е образложена нејзината 
примена, а како дополнување служат и големиот број слики на кои се прикажани материјалите и постапката за 
нивната изработка. Во делот  Идеја + Ве поттикнуваме на натамошна примена на активностите во процесот на 
вежбање на математичките вештини, нудејќи Ви алтернативни начини на примена на активностите. Се надеваме 
дека на овој начин ќе Ве поттикнеме и на натамошни креативни практики, сообразени на потребите на Вашите 
ученици. На крај е оставен и простор за белешки, за текот на реализацијата на предвидените активности, со што ќе ја 
унапредите идната примена на реализираната активност.

Сметаме дека голема предност на овој прирачник се потребните материјали, чија лесна изработка овозможува 
вклучување на учениците во нивното изработување. За материјалите за кои е потребен поголем ангажман за 
изработка, препорачуваме истите да се изработуваат на часот по ликовно образование или некој друг час, со што се 
овозможува меѓупредметно поврзување, како една од одликите на современите наставни практики. Исто така, во 
изработката на материјалите може да се вклучат и родителите, особено при посложените изработки, а со цел 
поттикнување на родителите за активно учество во процесот на развивање на математичките вештини и 
способности на своето дете.

Се надеваме дека понудените активности во овој прирачник ќе Ве поттикнат во креирањето на што поуспешни и 
креативни активности, доследни примери на добри практики за учење математика, каде учениците учат соодветно 
на нивните интереси и потреби.

Ви пожелуваме пријатна и успешна работа со прирачникот!

Проф. Д-р Весна Макашевска
Педагошки факултет Св. Климент Охридски-Скопје

Продекан за настава



Подготовка :

На ѕидот во училницата вертикално залепете хартиена лента каде на долниот дел ќе биде 
запишан еден број, а на горниот дел друг поголем број (на почеток може да се тоа броевите 1 и 
20, а подоцна 50 и 100). Потоа подгответе картички со сите броеви помеѓу поголемиот и 
помалиот број. Водете сметка и долниот и горниот дел од лентата да се на дофат на учениците.

Идеја + :

Оваа активност им помага на учениците да го зајакнат разбирањето за броевите и нивната 
местоположба на бројната низа. Активноста може да ја користите секој ден како активност за 
загревање. Најпрвин, земете една картичка и ставете ја на некое место на лентата. Замолете 
ги децата да викаат „пониско“ или „повисоко“ согласно тоа каде тие сметаат дека тој број се 
наоѓа. Кажете им да кажат „стоп“ тогаш кога ќе сметаат дека бројот се наоѓа на вистинското 
место. Заедно дискутирајте дали картичката сте ја поставиле на вистинското место.

Потоа истото повторете го така што секој ученик ќе извлече по една картичка која ќе ја постави 
на вистинското место на лентата.

Доколку учениците се помали и не можат да ја достигнат висината на вертикално поставена 
лента, истата можете да ја поставите и хоризонтално. На овој начин учениците ќе може да ги 
вежбаат „лево“ и „десно“.

Подрачја:
Ÿ Хартија 

Ÿ Леплива гума 

Ÿ Фломастери 

Ÿ Ножици 

Ÿ Лепак

Потребни материјали:

1.      Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Стави го бројот на вистинско место

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



1. Активност: Стави го бројот на вистинско место



Подготовка :

Од хартијата подгответе картички со низи каде во долниот дел од картичката ќе бидат 
понудени решенија. Обезбедете по 10 картички и 10 штипки за секоја група.

Опис на активноста :

Идеја + :

Оваа активност се реализира во групи. На учениците објаснете им дека нивна задача е со 
штипката да го обележат точното решение. Откако сите групи ќе ја завршат задачата, 
проверете ги решенијата. За секој точен одговор групата добива по 1 поен. Потоа замолете ги 
групите да ги извадат штипките и картичките да им ги предадат на групата до нив. Картичките 
со низите ротираат се додека секоја група не ги реши сите низи. На крајот се сумираат поените 
и се одредува победникот.

Кога учениците ќе почнат со голема точност да ги решаваат низите каде имаат понудени 
решенија тогаш можете да им дадете картички со низи на кои не се напишани решенијата и ќе 
мора сами да дојдат до решението. 

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Подебела хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Штипки

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

2.    Активност: Најди го изгубениот член 

*Оваа активност ни беше испратена од наставникот по математика Миле Гочев

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 
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2. Активност: Најди го изгубениот член 
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Подготовка :

Земете 10 кеси за замрзнување и внатре ставете ист тип ситни предмети (во една кеса само 
макарони, во друга пуканки, во трета мали коцки, во четврта чепкалки, во петата гравчиња и сл.). 
Закачете ги кесите со штипки на јажето кое ќе го позиционирате во висина на очите на децата.

Опис на активноста :

Идеја + :

Објаснете им на децата дека нивна задача е на 10 самолепливи ливчиња најпрво да го 
напишат своето име. Потоа треба да поминат покрај секоја кеса и без да ја допираат да 
проценат колку предмети има во секоја од кесите. Тој број да го запишат на самолепливото 
ливче и да го залепат околу кесата. Истото направете го и вие. Учениците ќе ги поттикнете да 
бидат поактивни доколку и  вие учествувате во процените. 

На крајот земете ги кесите една по друга и заедно со учениците избројте колку предмети има 
во секоја од нив. Кога ќе завршите со броење на едната кеса проверете кој од учениците дал 
точен одговор. Оној кој дал точен одговор добива поен.

Поттикнувајте ги учениците да проценуваат. На тој начин ќе се научат да го кажат своето 
мислење и потоа да проверат дали биле во право. Секогаш потенцирајте им дека не е 
страшно да се згреши, а истото покажувајте го и со личен пример. 

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Кеси за замрзнување

Ÿ Штипки

Ÿ Јаже

Ÿ Ситни предмети (повеќе парчиња од ист тип)

Ÿ Самолепливи ливчиња

Потребни материјали:

3.    Активност: Процени и погоди

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



фото

3. Активност: Процени и погоди



Подготовка :

Од хартијата подгответе картички со испишани броеви за секој пар ученици и картички со знаците 
<, >, =. Секој пар добива по 10 картички со испишани броеви и еден комплет картички со знаците.

Опис на активноста :

Идеја + :

Активноста се реализира преку работа во парови. Картичките со броевите треба да бидат 
поделени на два дела, додека знаците за <, >, = стојат во средината. Објаснете им на 
учениците дека активноста ќе ја реализираат наизменично. Најпрво ќе погодува едниот, а 
другиот ќе бележи точни одговори, а потоа ќе ги сменат улогите.

Ученикот кој ја реализира активноста, од купчето од левата страна извлекува една карта која 
ја поставува од својата лева страна и од десното купче извлекува една карта која ја поставува 
од својата десна страна. Потоа меѓу нив треба да го постави соодветниот знак (<, >, =). Другиот 
ученик бележи дали одговорот е точен или не. По 10 обиди учениците си ги менуваат улогите. 
Откако ќе завршат, двајцата ученици ги споредуваат резултатите.

Оваа активност можете да ја реализирате и во училишниот двор. Направете знаци (<, >, =) од 
картон. Секој ученик ќе добие по еден знак. Потоа можете да им дадете задача да го проценат 
бројот на дрвја во училишниот двор, колите на паркингот, и сл.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Подебела хартија

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

4.    Активност: Најди го правиот знак

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



4. Активност: Најди го правиот знак

=

V

V

49

37



Подготовка :

Поделете ги учениците во парови. На секој ученик дајте му по една копија од „табелата сто“ и по 
еден коверт. Потоа замолете го секој ученик на својот коверт да го напише името на својот 
партнер. Секој ученик треба долж линиите да ја исече Табела 100 во 6-10 делчиња (бројот на 
делови треба да се зголемува согласно возраста на вашите ученици и нивните вештини). 
Ученикот треба да ги стави деловите од Табела 100 во ковертот на кој е напишано името на 
неговиот партнер. Откако двајцата ќе ги стават деловите во ковертот ги разменуваат ковертите 
со својот партнер.

Опис на активноста :

Идеја + :

Секој ученик кај себе треба да има коверт на кој го пишува неговото име. Замолете го ученикот 
од деловите кои се во ковертот да ја направи Tабела 100 и истата да ја залепи на еден бел 
лист. Учениците меѓу себе треба да ги споредат табелите кои ги добиле по решавање на 
сложувалката. Проверете дали секој ученик точно ја решил задачата.

Подгответе по една Tабела 100 за секој ученик каде ќе недостасуваат одредени броеви (кај 
секој ученик нека недостасуваат различни броеви). На овој начин учениците ќе ги разберат 
броевите, кој број е поголем,а  кој помал и ќе вежбаат низи.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Копија од Табела 100 за секој ученик

Ÿ Ножици

Ÿ Коверт за секој ученик

Ÿ Хартија 

Ÿ Лепак

Потребни материјали:

5.    Активност: Сложувалка со Табела 100

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



5. Активност: Сложувалка со Табела 100



Подготовка :

Подгответе два комплети со картички со едноцифрени броеви од 0-9. Исто така на флипчарт 
хартијата нацртајте 4 празни квадратчиња едно до друго хоризонтално.

Опис на активноста :

Кажувате еден четирицифрен број и потоа на флипчарт хартијата редите 3 од цифрите кои се 
содржани во бројот. Учениците треба да ја погодат цифрата која недостасува . На пример го 
кажувате бројот 4324 и во коцките на флипчарт хартијата ги ставате на местото на илјадарки 
бројот 4, на местото на десетки бројот 2 и на местото единици бројот 4 и барате од учениците 
да погодат кој број стои на местото на стотки. Секој ученик има за задача на лист да го запише 
одговорот кој тој смета дека е точен и да го подигне листот со точниот одговор. Доколку 
учениците имаат различни одговори, дискутираат за тоа кој е точниот одговор.

Потоа замолете некој од учениците да каже број и на хамерот на таблата да внесе 3 
едноцифрени броеви, а една да остави за да ја погодуваат соучениците. Учениците ротираат 
во поставување на задачата за останатите соученици.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Лист хартија

Ÿ Флипчарт хартија

Ÿ Ножици

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

6.    Активност: Илјадарки, стотки, десетки, единици...

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



6 . Активност: Илјадарки, стотки, десетки, единици...

0

9

5

8

2

3

7

1



Подготовка :

На работната маса на секоја група оставете по еден лист хартија, молив и 10 коцки во една боја 
и 10 коцки во друга боја.

Опис на активноста :

Идеја + :

Замолете ги учениците да земат 4 коцки од една иста боја и да направат со нив кула. Потоа 

објаснете им дека сите делови заедно прават една целина т.е. I.

Потоа кажете им да направат кула со 4 коцки од кои 1 коцка ќе биде во другата боја. На листот 

хартија треба да запишат дека едната коцка е F, а останатите 3 коцки се H. Наставникот дава 
инструкција да се направи кула каде бројот на коцки од едната и од другата боја да биде 
еднаков т.е. по 2 коцки од секоја боја. 

Наставникот им објаснува на учениците дека G е исто што и A. На овој начин низ игра 
учениците ќе го разберат односот меѓу деловите и што претставуваат дропките.

Учениците најдобро ги разбираат дропките кога им се објаснуваат преку храна. Тие полесно 
ќе разберат колку е 1/8 доколку е претставена како едно парче пица, или пак четвртина бурек, 
еден ред од чоколадо и сл. 

Исто така може дропките да ги вежбате и со самите ученици. Можете да ги поделите во група 
од 5 и да им давате задачи. На пример: 2/5 да стојат, 1/5  да подрипнува а останатите да 
останат да седат.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Коцки за секоја група 

(лего коцки или друг тип на коцки за редење)

Ÿ Молив

Ÿ Хартија

Потребни материјали:

7.    Активност: Делови од цело

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



7. Активност: Делови од цело

1/

4

2/

4

4/
4

3/
4

2/

4



Подготовка :

Подгответе сет картички на кои пишува помало од _, еднакво на _ и поголемо од _. Кога 
учениците ќе ги зајакнат своите вештини за разбирање на односите меѓу броевите може да ги 
користите и знаците <, > и =. На пример, ако го земете бројот 15, ќе подготвите картички на кои 
пишува: помало од 15, еднакво на 15 и поголемо од 15. Можете да подготвите пластифицирани 
картички каде бројот со кој ќе работите тој ден ќе го запишете со маркер на празниот простор и 
ќе имате можност да го менувате секој ден. Дополнително подгответе и картички на кои се 
запишани математички операции кои се однесуваат на бројот 15 или на броеви од кои е 15 
поголем или помал. Така за бројот 15 ќе можете да ги смислите следните комбинации 8+7, 10+5, 
20-5, 6+3+6, 5•3 и сл. Сите овие ќе бидат сместени во категоријата „еднакво на 15“. Додека 
операциите 5•4, 10+8, 7•3-3, 22-3 ќе бидат сместени во категоријата „поголемо од 15“, а 4•3, 5+9, 
20-7, 21:3 ќе бидат сместени во категоријата „помало од 15“.

Опис на активноста :

Идеја + :

Поделете ги учениците во групи. Секоја група нека работи на различен број, а потоа може да 
ги ротираат картичките од една во друга група. Учениците ќе можат низ игра да вежбаат разни 
операции и да ги распределат задачите во соодветната категорија. Преку оваа активност 
учениците ќе ги вежбаат и <,> и =.

Кај учениците од почетните одделенија можете оваа активност да ја реализирате со полиња 
„точно“ и „неточно“. На картичките кои ќе треба да ги распоредат во овие две категории ќе им 
зададете математички операции заедно со решението и тие ќе треба да проверат дали 
решението одговара на зададената задача. Така на пр. математичката операција 1+13=14 ќе оди 
во категорија „точно“, додека математичката операција 2+4=1+6 ќе оди во категоријата „неточно“.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Подебела хартија во две различни бои

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

8.    Активност: Помало - еднакво - поголемо

*Оваа активност ни беше испратена од наставникот по математика Миле Гочев

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



8. Активност: Помало - еднакво - поголемо

100-
86

15+
0

5•4

32�:4

31-20



Опис на активноста :

Идеја + :

Замолете го секој ученик на лист хартија да го запише својот омилен број и своето име. Потоа 
секој ученик треба да сврти со коцката и бројот кој го свртел да го собере со својот омилен број 
(некогаш учениците нека собираат вертикално, а друг пат хоризонтално). Добиениот број го 
собира со бројот кој следен ќе го сврти и така додека не стигне до 10 вртења. На крајот треба 
да ви ги дадат сите ливчиња на проверка.

Коцките за вртење можете да ги направете сами со учениците. На тој начин ќе вежбаат 
геометрија, а и ќе ги дизајнираат коцките по своја желба.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Молив 

Ÿ Коцка за вртење

Потребни материјали:

9  .   Активност: Собирање во низа

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



9. Активност: Собирање во низа



Подготовка :

Подгответе работен лист со 12 колони и 10 реда. Копија од овој лист ви е потребна за секој ученик.

Опис на активноста :

Идеја + :

Учениците ја реализираат активноста во пар и секој ученик резултатите од своите вртења ги 
пополнува во својот работен лист. Објаснете им на учениците дека секој од нив има задача да 
направи по 40 вртења (збира). Учениците треба да фрлаат со двете коцки и своите собироци 
да ги запишат во колоната која претставува збир од броевите кои ги свртеле со коцките. На 
пример ученикот ќе сврти 4 и 1 и ќе ги стави во категорија 5. Во таа колона ќе запише 4+1. 
Објаснете им на учениците дека откако ќе запишат треба гласно да изговорат „четири плус 
еден е еднакво на пет“ (4+1=5). Потоа право да фрла има нивниот партнер, и така 
наизменично сè додека секој од нив не фрли четириесет пати. Напоменете им на учениците 
дека доколку во постапката некој ученик згреши, другиот ученик не смее да реагира. По 
завршување на активноста, учениците си ги разменуваат листовите и вршат проверка на 
собироците на секоја од колоните.

Оваа активност е најпогодна за учениците во прво одделение бидејќи најголем собирок кој 
можат да го добијат е 12 (т.е. да свртат две шестки). Доколку активноста им е интересна на 
учениците, вие можете да им ја усложните така што ќе ги множат броевите кои ќе ги свртат со 
коцките или пак да земете две коцки со различни бои каде едната боја ќе означува десетки, а 
другата единици, па со две вртења ќе може да се создадат операции со собирање и  множење 
двоцифрени броеви.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија 

Ÿ 2 коцки за играње за секој пар

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

10.   Активност: Сврти и запиши

*Оваа активност ни беше испратена од одделенскиот наставник Билјана Васиќ од О.У. 11 Октомври - Скопје

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



10. Активност: Сврти и запиши

1

2

3
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6



Подготовка :

Треба да подготвите глава од гасеница, опашка од гасеница и 9 дела од гасеницата. На 
деловите од гасеницата запишете ги броевите од 1 до 9.

Опис на активноста :

Идеја + :

На секој ученик дајте му 10 спојувалки, глава од гасеница и опашка од гасеница. Деловите од 
гасеницата на кои се испишани едноцифрени броеви ставете ги на една „шведска маса“. 
Кажете им на учениците дека секој од нив треба да земе 9 дела од гасеницата за да ја направи 
својата гасеница. Збирот од едноцифрените броеви кои се испишани на деловите од 
гасеницата треба да се запише на опашката на гасеницата.
 
Учениците сами ги бираат деловите, затоа напоменете им на учениците дека во оваа вежба 
победник е оној чиј збир е најголем.

Со оглед на тоа дека да се направи гасеница за секој ученик од одделението подразбира 
долга подготовка, можете оваа активност да ја подготвите заедно со учениците на еден час по 
ликовно образование.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хамери во разни бои 

Ÿ Ножици

Ÿ Фломастери

Ÿ Спојувалки

Потребни материјали:

11.    Активност: Гасеница

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



11. Активност: Гасеница



Подготовка :

Подгответе табела со еднакви полиња (како табелата на фотографиите). Во секое поле 
запишете еден број. Потоа подгответе ливчиња со броеви кои претставуваат збир од два 
собироци од табелата. Овие ливчиња треба да се со големина од две полиња од табелата.

Опис на активноста :

Идеја + :

Поделете ги учениците во парови. Објаснете им дека треба да собираат два броја кои се 
наоѓаат еден до друг и во хоризонтална и во вертикална поставеност, така што ќе поклопат 
два броја од табелата со поголемите ливчиња кои ги имаат на располагање. Вредноста  на 
големото ливче треба да претставува збир на двата броја во табелата. Учениците играат еден 
по друг и победник е оној кој ќе залепи повеќе ливчиња.

Оваа активност може да ја усложните така што наместо вие да им понудите решенија на 
учениците, ќе им дадете на учениците празни налепници со големина на две полиња во 
табелата, на кои тие сами треба да го напишат збирот. Налепниците треба да бидат во 
различна боја за секој ученик. Ученикот ќе одбере две полиња (едно до друго) чиј збир го знае, 
ќе го напише збирот на налепницата и истата ќе ја залепи на соодветните полиња.  Табелата 
во овој случај треба да биде со повеќе полиња (најмалку 6•6). Објаснете им на учениците дека 
нивна задача е да поврзат 4 полиња кои ќе бидат залепени со налепница во нивната боја (но 
истовремено и да внимаваат нивниот соиграч да не направи 4 полиња во еден ред.)

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Налепници во две бои

Ÿ Фломастери

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

12.    Активност: Собери две!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



12. Активност: Собери две!



Подготовка :

Подгответе листови хартија со полиња како на примерот. Исто така за секој ученик подгответе и 
ливчиња со едноцифрени броеви од (0-9).

Опис на активноста :

На секој ученик дајте му еден лист со полиња и еден комплет ливчиња со едноцифрени 
броеви. Ливчињата со едноцифрените броеви се свртени со лицето надолу. Објаснете им на 
учениците дека секој од нив треба да извлече по 4 ливчиња. Нивната задача е тие 4 ливчиња 
да ги распределат во четирите празни полиња. Изборот е на ученикот кој едноцифрен број на 
кое поле ќе го залепи. Дајте им назнака дека победник ќе биде оној кој ќе добие поголем збир. 

Активноста е подеднакво корисна за собирање, одземање, множење и делење со остаток 
(каде може делителот да биде едноцифрен наместо двоцифрен број)

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Ножици

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

13.    Активност: Мојот збир е поголем

+

Белешка:

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



13. Активност: Мојот збир е поголем



Подготовка :

Направете правоаголници со големина на банкноти во 4 различни бои. Секој ученик добива по 5 
банкноти од секоја боја. Едната боја означува 1 денар, другата 5, третата 10 и четвртата 20 
денари. Најпрво учениците треба да ги нацртаат своите банкноти така што на секоја од нив ќе 
стават некој драг член од своето опкружување (нивните родители, домашниот миленик, баба и 
дедо или најдобриот/ата другар/ка)

Опис на активноста :

Во вашата училница импровизирајте пазар. Направете разни видови овошје и зеленчук од 
остатоците од хамерите во боја.  На различните овошја и зеленчуци ставете им цени, а потоа 
поканете ги учениците со своите пари да купуваат од вашата тезга. По завршувањето на 
активноста замолете ги учениците да пресметаат со која сума располагале на почетокот, а 
колку имаат на крајот. Колку единици, петки, десетки, дваесетки му останале на секој од нив. 
Потоа учениците во рамки на групата нека разговараат кој колку потрошил? Кој добил 
најмногу производи за помалку пари?

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хамери во разни бои

Ÿ Фломастери

Ÿ Колаж

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

1 . 4    Активност: Направи свои пари

Идеја + :

Кога еднаш ќе ја пробате активноста потоа може учениците да бидат продавачи. Може да се 
одредат ученици кои ќе раководат со касата и наплатата, други кои ќе менуваат пари во 
менувачница и сл.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



14. Активност: Направи свои пари

10

20

1



Подготовка :

На хамерот нацртајте ги 6-те табели кои се претставени на фотографиите. Броевите во 
табелите треба да се видливи за секој ученик. Од картонот направете магионичарски шешир. 
Може да го направите во вид на цилиндер или пак конус. На врвот на една цевка за пиење сок, 
залепете ѕвезда направена од картон и нека ви служи како магионичарско стапче.

Оваа активност може да ја користите и како награда за учениците кои на некоја друга активност 
ќе бидат победници.

Опис на активноста :

На ученикот кој победил на активноста која сте ја реализирале кажете му дека неговата 
награда е тој прв да биде магионичар. Откако ќе ја стави магионичарската капа и ќе го земе 
магионичарското стапче, објаснете му ја играта. Кажете му дека еден негов соученик ќе треба 
да смисли еден број и ќе треба да каже во кои табели се среќава тој број (на пр. во б и г). Потоа 
тој треба да ги собере броевите од горниот лев агол од тие табели и на тој начин да го погоди 
бројот на соученикот (на пр. Неговото другарче ќе го замисли бројот 10. Ученикот кажува дека 
тој број се сретнува во табелите б и г. Магионичарот ги собира напамет броевите од горниот 
лев агол на тие табели т.е. 8 и 2 и го добива скриениот број 10). Кажете му на ученикот дека тој 
ќе треба да му ја предаде палката на ученикот чиј број го погодувал и така секој ученик ќе може 
да биде магионичар, а на тој начин да ги вежба своите вештини за собирање.

Подрачја:
Ÿ Хамер

Ÿ Картон во боја

Ÿ Хартија

Ÿ Селотејп

Ÿ Цевки за пиење сок

Потребни материјали:

15.    Активност: Магионичар

Белешка:

*Оваа активност ни беше испратена од образовниот координатор на 
Фондацијата „Чекор по чекор“, Зорица Јовановска

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



15. Активност: Магионичар



Опис на активноста :

Поделете ги учениците во парови. Секој ученик на својот лист го запишува бројот 99. Потоа 
наизменично ги фрлаат коцките. Ученикот ги собира двата броја кои ги фрлил и збирот го 
одзема од бројот 99. На пример: ако сврти 4 и 5, 4+5 = 9, 99–9 =90. Пишува „90“.Истото го прави 
и другиот ученик и збирот на броевите на коцките го одзема од 99, а резултатот го запишува на 
својот лист. Потоа првиот ученик повторно ги фрла коцките и овој пат збирот го одзема од 90 
(бидејќи тоа е бројот што го доби при претходните вртења). Победник e ученикот кој прв ќе 
стигне до бројот 0.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија 

Ÿ 2 коцки за играње за секој пар

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

16.    Активност: Одземај до 0!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



16. Активност: Одземај до 0!



Подготовка :

Направете ја математичката кутија од една поголема картонска кутија. На математичката кутија 
направете 2 отвори, еден каде ќе влегува една картичка и еден каде ќе излегува друга. 
Подгответе повеќе картонски картички каде на секоја ќе биде испишан еден број (едноцифрени 
со учениците од прво одделение, а двоцифрени и троцифрени со поголемите ученици).Дел од 
картичките треба да се во тунелот помеѓу едниот и другиот отвор, така што ставањето на 
картичка во едниот отвор ќе значи и излегување на другата картичка.

Опис на активноста :

На учениците кажете им дека сега во магичната кутија ќе ставите една картичка. Покажете им 
ја картичката и ставете ја. На пр. во магичната кутија ќе ја ставете картичка со број 7, а од 
магичната кутија ќе излезе бројот 5. Може да ги замолите учениците секој индивидуално да 
запише што според него се случило. Поттикнете ги записот да го направат на начин кој ним 
најмногу им одговара со текст, цртеж или како математичка операција. Оние кои ќе го 
претстават со текст или цртеж може да ги замолите во следниот чекор тоа да се обидат да го 
претстават како математичка операција. Запрашајте ги учениците колку „изеде“ магичната 
кутија. Тие ќе одговорат 2 (7-5). Кога во математичката кутија ќе ставите број кој е помал од 
оној кој ќе излезе (на пр. ќе го ставите бројот 13, а од машината ќе излезе бројот 18), можете да 
ги запрашате учениците колку ве „почестила“ магичната кутија. Тие ќе ја пресметаат 
разликата и ќе ви кажат дека магичната кутија ве почестила 5 (18-13).

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Кутија

Ÿ Фломастери

Ÿ Картон

Потребни материјали:

17.    Активност: Математичка магична кутија

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



17. Активност: Математичка магична кутија

9

3

8



Подготовка :

Подгответе по 4 задачи за секоја група заедно со решението. Потоа исечете ја задачата на 
составните делови заедно со знакот за математичката операција и знакот за еднакво. Сите 
делови ставете ги во еден коверт. Подгответе коверт за секоја група. За оваа активност може да 
подготвите задачи со различна тежина за секоја група и според тоа да ги формирате групите со 
ученици.

Опис на активноста :

Идеја + :

Објаснете им на учениците дека во секој коверт има по 4 задачи поделени во делови и дека 
нивна задача е да ги спојат деловите во 4 математички задачи. Групите се натпреваруваат 
меѓу себе и победник е онаа група која прва ќе ја заврши задачата.

Измислете креативни начини за да го наградите победникот во игрите со натпревар. На пр. 
оној кој ќе ја заврши играта со најмногу поени има право да биде прв во редот кога ќе се делат 
некои материјали или самиот да смисли задача за следниот ден. Оној кој ќе победи ќе може да 
ја добие и да ја однесе дома претходно подготвената ѕвезда „математичар на денот“и да ја 
врати следниот ден за да биде достапна за некој следен победник. 

Бидете внимателни активностите кои се од натпреварувачки карактер секогаш да им 
одговараат на различни ученици и така секој ученик да има можност да биде победник.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Ножици

Ÿ Фломастери

Ÿ Коверт

Потребни материјали:

1 . 8    Активност: Мистериозна математика

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



18. Активност: Мистериозна математика



Подготовка :

Подгответе шема за играње „Не лути се, човече“ за секоја група. Адаптирајте ја шемата на 
возраста на учениците нивните способности. Шемата секој пат може да ја нацртате различно и 
на учениците секогаш да им изгледа како нова игра. Во секое поле на шемата напишете по една 
математичка задача (за некои од полињата подгответе и текстуални задачи кои ќе ги испишете 
околу шемата и ќе ги поврзете со стрелка со соодветното поле). На шемата јасно обележете 
каде се стартува, а каде е целта.

Опис на активноста :

Објаснете им на учениците дека ќе играат во групи од 4 ученици. Прв започнува ученикот кој 
ќе сврти најмал број при пробното вртење. 

Секој ученик има своја фигура со која се обележува на кое поле е стигнат ученикот. Ученикот 
фрла со коцката и оди толку полиња напред, но за да остане на зададеното поле треба да ја 
реши задача. Во спротивно се враќа на полето на кое стоел претходно. На учениците 
објаснете им дека доколку друг ученик од групата застане на полето на кое тие веќе стојат, тие 
ќе мора да се вратат и играта да ја започнат од почеток. Победник е првиот играч кој ќе стигне 
до полето „Цел “.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Молив

Ÿ Фломастери

Ÿ Фигури различни по боја 

за секој играч

Ÿ Коцка за фрлање

Потребни материјали:

19.    Активност: Не лути се, човече!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



19. Активност: Не лути се, човече!



Подготовка :

Доколку за децата подготвуваме активности кои ќе им ги направат броевите интересни тие ќе 
ја засакаат математиката и ќе уживаат во неа. Во продолжение ви претставуваме уште една 
идеjа како може да ја направиме математиката забавна. Со учениците пробајте ја следнава 
активност.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Молив 

Ÿ Лист

Потребни материјали:

20.   Активност: Годината кога сум роден е. . .

Чекори Пример: сега е јули, 2016 
година, Фани е родена во мај, 
2004 12(има  години)

1. Избери еден број од 1-9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 4

2. Избраниот број помножи го со 2 Х•2 4•2 = 8

3. На производот додај му 5 Х•2+5 4·2+5 = 13

4. Резултатот помножи го со 50 (Х•2+5)50 (4•2+5)50 = 650

5. Ако веќе ти поминал роденденот тогаш на 

производот додај 1766; ако оваа година уште 

не ти било роденден тогаш на резултатот 

додај му 1765

(Х•2+5)50
+1766 или + 1765

650 +1766 = 2416

6. Од збирот одземи ја годината во која си 
роден/а

(Х•2+5)50
+1766 или + 1765
- год. на раѓање

2416 – 2004 = 412

7. Треба да добиеш троцифрен број: првата 
    цифра е бројот кој го избра во првиот чекор, 
    а другите две се твојата возраст

4 – избраниот број
12 – возраста на Фани  

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



20. Активност: Годината кога сум роден е...

èçáðàíèîò 
 áðî¼

âîçðàñòà



Подготовка :

Подгответе хартиени ленти каде на секоја лента ќе запишете 4 броеви,  од кои со 3 може да се 
претстави некоја математичка операција (на пример на лентата се испишани броевите 4, 7, 30 и 
28. Со броевите 4, 7 и 28 можат да се применат математичките операции множење и делење, 
бидејќи 4•7=28, 28:4=7, 28:7=4). Натрапникот е бројот 30 бидејќи не се вклопува во ниедна 
математичка операција.

Опис на активноста :

Учениците поделете ги во групи и на секоја група поделете и 10 ленти (лентите за секоја група 
треба да се исти). 

Учениците имаат задача на хартиената лента со фломастер да го заокружат натрапникот и со 
останатите броеви да создадат една математичка операција (на почеток операциите треба да 
бидат со собирање и одземање, а потоа со множење и со делење). 

Наставникот на мерачот на време мери 3 минути и по истекувањето на времето секоја група 
кажува колку ленти решиле.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартиени ленти

Ÿ Фломастери

Ÿ Мерач на време

Потребни материјали:

21.   Активност: Најди го натрапникот

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



21. Активност: Најди го натрапникот



Подготовка :

За секоја група подгответе по еден лист каде со фломастер ќе ги напишете броевите од 1 до 9.  
Исто така за секоја група подгответе и по 20 ливчиња со производи меѓу два едноцифрени броеви.

Опис на активноста :

Секој член од групата треба да извлече по една картичка со производите и да открие од кои 
два едноцифрени броеви е производ извлечениот број. Потоа на тие два броја треба да 
залепат самолепливи ливчиња и математичката операција да ја запишат во својата тетратка. 
Активноста завршува кога ќе ги најдат множителите на сите производи кои им се дадени.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Мали самолепливи ливчиња

Потребни материјали:

22.   Активност: Множење без мака

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



22. Активност: Множење без мака



Подготовка :

Подгответе комплет од 36 картички, од кои на 18 картички ќе запишете разни множители и 
множеници, а на другите 18 нивните производи. Пред да започне активноста промешајте ги 
картичките и наредете ги во квадратна шема (6•6).

Опис на активноста :

Оваа активност е најпогодна кога учениците во голем дел ја знаат таблицата множење и треба 
само да ја подобрат рутината при решавање на некои парови кои обично ги мешаат (на 
пример: 8•6=48 и 7•7=49 или 8•7=56 и 9•6=54). Учениците играат во групи. Секој член од 
групата отвора две полиња. Ученикот ги задржува картичките кај себе кога ќе отвори 
едновремено картичка со два множители и картичката со нивниот производ. 
Натпреварувачите играат наизменично се додека не се отворат и спарат сите картички од 
шемата. Оној кој освоил повеќе картички има право во идниот круг прв да ја започне играта.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

23.   Активност: Меморија со множители и производ

*Оваа активност ни беше испратена од наставникот по математика Миле Гочев

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



23. Активност: Меморија со множители и производ



Подготовка :

Поделете ги учениците во групи по тројца. На учениците објаснете им дека играта ќе ја играат во 
три наврати и дека секој од нив еднаш ќе биде судија. Наставникот им објаснува на учениците 
дека судијата има задача да нацрта решетка од девет квадрати (како за играње икс-нула) и во 
секој од тие квадрати да испише математички задачи со разни математички операции (на 
почетокот собирање и одземање, а потоа множење и делење).

Опис на активноста :

Откако ќе ја заврши подготовката ученикот-судија им го дава листот на останатите два члена 
од групата и тие започнуваат да играат икс-нула. Тие смеат да го впишат знакот X или знакот 0 
само кога правилно ќе ја решат задачата која е назначена во тоа поле. Учениците внимаваат 
кое поле го избираат (со цел да можат да спојат три знаци во ред или дијагонала, но внимаваат 
и на точното решение на задачата. По завршувањето на првата партија, се менува судијата и 
играат другите двајца.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

24.   Активност: Икс-нула

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



24. Активност: Икс-нула

= = =

= = =

=
==

22

8

49



Подготовка :

Подгответе лист со шифри каде секоја буква од азбуката одговара на производот/количникот од 
математички операции со собирање, одземање, множење и делење (на пример А=81:9+20; Б=12+12; 
В=7•7... Н=8•5). На картон испишете пораки за секоја група, но пораката треба да е шифрирана со броеви.

Опис на активноста :

На учениците објаснете им дека секоја група ќе добие лист со шифри и картонче со порака. Со 
цел групата да ја дешифрира пораката треба да ги реши математичките задачи на листот со 
шифри потоа соодветно да ги промени во пораката.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Картон

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

25.   Активност: Дешифрирај ја пораката

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



25. Активност: Дешифрирај ја пораката

Е_
2

И_
31

Д_
48

А_
29

В_
49

Р_ 19Т_
13

А 81:9+20=

Б 12+12=

В 7•7=

Г 50+12=

Д 8•6=

Ѓ 5•5+10=

Е 2•1=

Ж 11+22=

З 6:3+40=

Ѕ 21:3= 

И 33-2=

Ј 2•2=

К 9•3=

Л 10+10=

Љ 30:3=

М 2•3+2=

Н 8 •5=

Њ 7 •3=

О 1+4=

П 6 •3=

Р 21-2=

С 12:2=

Т 16-3=

Ќ 5+5+7=

У 2 •7= 

Ф 33:3=

Х 6 •2=

Ц 0+3=

Ч 3 •5=

Џ 21-5=

Ш 3 •3=

А 81:9+20=29

Б 12+12=24

В 7•7=49

Г 50+12=62

Д 8•6=48

Ѓ 5•5+10=35

Е 2•1=2

Ж 11+22=33

З 6:3+40=42

Ѕ 21:3=  7

И 33-2=31

Ј 2•2=4

К 9•3=27

Л 10+10=20

Љ 30:3=10

М 2•3+2=8

Н 8 •5=40

Њ 7 •3=21

О 1+4=5

П 6 •3=18

Р 21-2=19

С 12:2=6

Т 16-3=13

Ќ 5+5+7=17

У 2 •7=14

Ф 33:3=11

Х 6 •2=8

Ц 0+3=3

Ч 3 •5=15

Џ 21-5=16

Ш 3 •3=9

_ _     _ _ _ _ _ _   

_ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _

6    5       15  31  13  29   21 2          
 

48   5        20  31   48    2    1 9   6    13  49    5 

_ _     _ _ _ _ _ _   

_ _   _ _ _  _ _ _ _ _ _

6    5       15  31  13  29   21 2          
 

48   5        20  31   48    2    1 9   6    13  49    5 

ОС Ч И Т А Њ Е

Л И Д Е Р С Т В ООД

О_ 5



Подготовка :

Од лист хартија исечете триаголници со иста големина. Во секој агол запишете еден број така 
што броевите во трите агли да соодветствуваат на броевите од дадена математичка операција. 
На пример во едниот агол е запишан бројот 8, во другиот бројот 9, а во третиот 72.

Опис на активноста :

Објаснете им на учениците дека вие со својот прст секогаш ќе покривате еден агол од 
триаголникот. Нивната задача е да го откријат тој број и да ја кажат математичката операција  
со која се служеле за да стигнат до тој број. Така вие со вашиот прст може да го покриете 
бројот 9. Учениците погодуваат, а вие го откривате бројот тогаш кога еден од учениците точно 
ќе погоди за која операција се работи и кој е скриениот број. Во дадениот пример ученикот 
треба да каже: „Делење, скриениот бројот е 9“. 

Ако во играта некој од учениците каже дека се работи за операцијата одземање и дека 
скриениот број е 66, наставникот треба да го охрабри ученикот да се обиде повторно се 
додека ученикот не дојде до точната математичка операција.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

26 .   Активност: Триаголник со скриен број

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



26. Активност: Триаголник со скриен број



Подготовка :

Подгответе онолку картички со инструкции за секоја група колку што има ученици во групата. 
Инструкциите треба да бидат како следните примери:

Ÿ На твојот број додади 10
Ÿ Од твојот број одземи 5
Ÿ Твојот број помножи го со 4
Ÿ Од твојот број одземи 11

Опис на активноста :

Поделете ги учениците во групи. Замолете го секој ученик да сврти со коцките. Објаснете им 
дека белата коцка ја означува десетката во двоцифрениот број, а сината коцка единиците. 
Така секој ученик ќе добие свој број. Потоа секој од нив треба да извлече еден лист со 
инструкции и да чека на ваш знак за да започне со решавање.  Откако ќе ја реши задачата која 
му е запишана во инструкцијата, своето ливче го предава на играчот од неговата десна страна 
и веднаш почнува да му помага во решавањето на ученикот од неговата лева страна со цел 
поскоро да добие нова картичка со инструкции. Објаснете им на учениците дека тие се 
натпреваруваат како група и дека постојано треба да си помагаат. На овој начин ја јакнете 
соработката во групата и ги поттикнувате учениците да си помагаат.  Кога кај последниот играч 
во групата ќе се врати неговата прва картичка тој извикува „Готови!“. Победник е групата која 
прва ќе каже дека е „готова“.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Коцки за играње (една бела и една сина)

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

27 .   Активност: Ние сме тим!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



27. Активност: Ние сме тим!

Íà òâî¼îò áðî¼
äîäàäè 10

Òâî¼îò áðî¼
ïîìíîæè ãî ñî 4-

Îä òâî¼îò áðî¼
îäçåìè 5

Îä òâî¼îò áðî¼
îäçåìè 11

Îä òâî¼ áðî¼
îäçåìè 11



Подготовка :

Подгответе и на бел лист испечатете различно бинго ливче за секој ученик. Во полињата од 
бинго ливчето напишете операции со множење со едноцифрени броеви, но не ги пишувајте 
производите. Овие ливчиња може да ги пластифицирате и да ги користите повеќекратно 
бидејќи на учениците ќе им се паѓаат секогаш различни комбинации.

Опис на активноста :

Секој ученик треба да дојде и да извлече едно бинго ливче. Откако секој ученик ќе добие бинго 
ливче објаснете им дека од садот пред вас вие ќе влечете броеви. Доколку извлечениот број 
претставува производ на некоја од задачите претставени во бинго ливчето тие може да го 
заокружат тоа поле во своето бинго ливче. 

Во садот со производите  не ставајте броеви кои не можат да бидат производ од два 
едноцифрени множители (на пр.19, 13, 17 и сл.)

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Лист хартија

Потребни материјали:

28.    Активност: Помножи и добиј бинго

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



28. Активност: Помножи и добиј бинго

1215

1264

1236

1242

1214

124

1216

1227

1218



Подготовка :

Подгответе картички со едноцифрени броеви за секоја група.

Опис на активноста :

Поделете ги учениците во групи по 6 ученика и замолете го секој ученик да извлече по една 
картичка со едноцифрени броеви. Објаснете им на учениците дека секоја група треба да 
состави што е можно повеќе задачи, користејќи ги картичките што ги имаат на располагање (6 
картички со едноцифрени броеви). Извлечените броеви можат да се користат повеќе од 
еднаш, на пример и како множител/множеник и како производ.  Имаат право да ги користат 
сите знаци за математички операции кои ги знаат (+, -, :,•,=).

Победник е онаа група која ќе состави повеќе точни математички задачи со цифрите кои ги 
има на располагање.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Ножици

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

29.   Активност: Еден, два, три, повеќе задачи направи ти!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



29. Активност: Еден, два, три, повеќе задачи направи ти! 



Подготовка :

Подгответе ливче за секој ученик. Можете да ги користите ливчињата кои се дадени на 
фотографијата, но можете и да ги модификувате согласно способностите на учениците. 
Ливчињата исечете ги и ставете ги во еден сад. Внимавајте бројот на ливчињата да 
соодветствува со бројот на ученици во вашето одделение.

Опис на активноста :

Оваа активност е особено корисна како активност за загревање. Објаснете им на учениците 
дека секој од нив треба да извлече едно ливче. Започнува оној ученик на чие ливче пишува 
„почеток“, а последен е оној на чие ливче пишува „крај“. На секое ливче има задача чие 
решение се наоѓа кај некој друг ученик. На ученикот на чие ливче пишува „почеток“ прв 
станува и чита што е запишано на неговото ливче. Следен чита оној кој кај себе го има 
решението на задачата поставена од својот претходник, се додека не се стигне до ливчето на 
кое пишува „крај“.

Подрачја:

Белешка:

Ÿ Хартија

Ÿ Ножици

Ÿ Моливи

Потребни материјали:

30.    Активност: Јас сум 25

*Оваа активност ни беше испратена од образовниот координатор на 
Фондацијата „Чекор по чекор“, Зорица Јовановска

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



30. Активност: Јас сум 25 

ПОЧЕТОК

Јас сум 25, 
Ти си 5 пати помал 

од мене!

Јас сум бројот 0.
КРАЈ



Со цел учениците од нижите одделенија подобро да ги разберат мерките може да се 
користиме и со нестандардни начини за мерење на должина и ширина. Така во оваа 
активност секој ученик треба на лист хартија со фломастер  да ја нацрта својата дланка и 
потоа со помош на спојувалките да ја измери должината и ширината на дланката. 

Потоа замолете ги учениците да пресметаат за колку се разликува должината од ширината на 
дланката, колку се долги прстите, кој прст а најдолг а кој најкраток и сл. Потоа замолете ги во 
рамки на групата да ги споредуваат своите мерки.  

На ист начин може да го измерат своето стапало, должината и ширината на работната маса, 
обем на дрво во училишниот двор и сл.

Идеја + :

Наставникот може да ги зачува листовите од секој ученик и на крајот на годината одново да ги 
измерат своите дланки и да забележат колку пораснале.

Подрачја:
Ÿ Спојувалки

Ÿ Хартија 

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

31.      Активност:

Опис на активноста :

Колку е долга мојата дланка?

Белешка:

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



31. Активност:  Колку е долга мојата дланка?



Подготовка :

На масата пред секој ученик ставете хамер на кој тој ќе може да ги запишува своите мерки. На 
секој ученик дајте му две клопчиња волница во две различни бои.

Идеја + :

Замолете го секој ученик да избере 3 работи на своето тело кои ќе ги мери (на пр. обемот на 
својата глава или половина, должината на подлактницата или целата рака, должината на 
својата нога или стапало, ширината на своето торзо и сл.).

На хамерот секој ученик треба да ги запише трите работи кои ќе ги мери. Потоа со едната боја 
треба да процени колкав е обемот или која е должината/ширината на тоа што ќе го мери. Секој 
ученик на својот хамер треба да залепи парче од волницата што ја изразува неговата 
проценка. Потоа со волницата во другата боја треба вистински да измери. Првин го мери 
обемот/должината/ширината со волницата, а потоа должината на волницата ја споредува со 
метрото за мерење, за да го дознае точниот обем/должина/ширина. Потоа треба да ја 
пресмета разликата меѓу проценката и вистинското мерење, така што ќе го измери и 
волницата со која правел проценка (секогаш треба да го одзема поголемото од помалото 
бидејќи задачата е да одреди за колку сантиметри згрешил). Потоа секој презентира што 
измерил и каде најмногу згрешил.

Чувајте ги овие изработки на учениците и при крајот на учебната година спроведете уште едно 
мерење и проверете до какви промени е дојдено.

Подрачја:
Ÿ Волница во две бои

Ÿ Хамер за секој ученик

Ÿ Фломастер

Ÿ Метро за мерење

Потребни материјали:

32.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Јас мерам обем, должина и ширина

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



32. Активност: Јас мерам обем, должина и ширина 



Поделете ги учениците во групи од четворица и објаснете им дека сите имаат иста задача: да ја 
измерат должината на својата училница, да ја измерат должината на училишниот ходник (од 
вратата на нивната училница до излезната врата од училиштето) и должината на училишниот 
двор (од излезната врата на училиштето до излезната врата од училишниот двор).

Секој тим има еден записничар и тројца членови кои ги бројат своите чекори. Записничарот ги 
запишува сите вредности од тројцата кои чекорат. Објаснете им на учениците дека во рамки 
на групата треба да дискутираат за различниот број чекори и што е причината за различниот 
број и на крајот да  договорат средна вредност (на пример: Сара го исчекорила училишниот 
ходник во 50 чекори, Јана во 52, додека Дениз во 47 чекори. Групата се договорила дека како 
средна вредност ќе ги земат чекорите на Сара и ќе сметаат дека училишниот ходник е 50 
чекори). Замолете ги на крајот секоја група да направи пресметка колку чекори им се 
потребни од прозорецот во својата училница да стигнат до излезната врата во училиштето (т.е 
ги собираат трите средни измерени вредности). На крајот записничарот во групата рапортира 
во колку чекори тие би го изоделе целиот пат. Групите разговараат за разликите меѓу себе.

Идеја + :

За активноста да е поинтересна може да побарате од учениците да предвидат колку чекори ќе 
биде долга училницата, училишниот ходник и училишниот двор. Потоа ќе дискутирате која 
група направила најточна проценка.  

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Молив

Потребни материјали:

33.      Активност:

Опис на активноста :

Пресметај во чекори

Белешка:

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



33 . Активност: Пресметај во чекори 

4
4
_

4
4
_



Подготовка :

Во училишниот двор нацртајте линија за старт и линија за цел (каде ќе стојат учениците со обрачите).

Поделете ги учениците во групи од тројца. Едниот во групата е записничар, едниот ја води 
топката и еден го држи обрачот. Записничарот со мерач на време го мери времето, додека 
ученикот кој го држи обрачот за кош внимава топката непрекинато да отскокнува се до целта и 
при шутот да е постигнат кош. Само обид каде топката се „води“ (отскокнува) непрекинато и 
потоа е даден кош, се смета за валиден. Секој ученик има по 5 обиди додека да ги променат 
позициите. По завршување на 5те обиди се означува обидот кој претставува личен рекорд. 
Откога сите ученици од групата ќе се обидат, се поставува рекорд на групата. Откако 
учениците ќе ја реализираат активноста, замолете ги да ги споредат резултатите на групите и 
да одредат која група најбрзо ја завршила задачата. Потоа секоја група одредува за колку 
секунди доцни зад најдобрата група. Потоа, секој индивидуално го споредува својот резултат 
со најдобриот резултат. На овој начин учениците преку забавна игра во својот училиштен двор 
вежбаат математика, бројат, мерат и сметаат. 

Подрачја:
Ÿ Лесна топка која отскокнува

Ÿ Обрач за кош

Ÿ Мерач на време

Потребни материјали:

34.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Тапкај ја топката и шууууут!

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



34. Активност: Тапкај ја топката и шууууут!

Благодарност до учениците од 4б одделение и 
до одделенскиот наставник Александра Павловска од 
О.У. Христијан Карпош- Куманово за овие фотографии.



Подготовка :

На хартиената чинија со фломастер запишете броеви од 1 до 12 како на ѕиден часовник. 
Потоа со картон направете две стрелки, една помала а друга поголема и закачете ги на 
хартиениот часовник со спајалица. Потоа на картонски коцки (направени од картон во една 
боја) испишете ги броевите од 1 до 12, а на коцките направени од картон во друга боја 
напишете 00, 05, 10, 15, 20....55 (Можете да ги користите сите 6 страни на коцките за да ги 
испишете броевите. Така ќе ви требаат само 2 коцки да ги испишете часовите од 1 до 12, и 2 
коцки за да ги испишете минутите (00, 05, 10, 15, 20....55).

Идеја + :

Оваа игра се игра во парови. Едниот ученик ќе постави време на аналогниот часовник, а 
другиот треба да го претстави истото тоа време на дигиталниот часовник. Потоа дајте им 
задача сите да се вратат 10 минути назад или да одат 20 минути напред. По 10 обиди, кажете 
им на учениците да ги сменат часовниците. 

Може да ги замолите учениците секој заедно со родителите дома да подготви аналоген и 
дигитален часовник и тие да ги користите за време на часот. 

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартиена чинија

Ÿ Фломастери

Ÿ Картон во две бои 

Ÿ Спајалица

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

35.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Аналоген и дигитален часовник



35. Активност: Аналоген и дигитален часовник 

12:00 :

20:55

: :

: ::



Оваа активност е предвидена да се направи од страна на учениците за време на зимскиот или 
летниот распуст. Објаснете им на учениците дека треба да подготват постер презентација на 
која ќе ги обележат 5те работи кои најчесто ги правеле за време на распустот. На хамерот 
треба да имаат нацртано координата и оска, на координатата да обележат броеви, а на оската 
да стават фотографии од активностите. Секоја активност е обележана на координатата во 
зависност од тоа колку пати е реализирана за време на распустот. При презентацијата барајте 
од учениците да направат споредба, на пример, колку време поминале во пливање а колку во 
играње фудбал. Учениците ги вежбаат своите математички вештини, како и вештините за 
подготовка на координатен систем.

Подрачја:
Ÿ Хамер

Ÿ Фломастери

Ÿ Фотографии

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

36.     Активност:

Опис на активноста :

Постер од зимскиот / летниот распуст 

Белешка:

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 



36 . Активност: Постер од зимскиот / летниот распуст 



Подготовка :

Земете 4-5 различни бои на волница за да направите множества во кои ќе може да влезат 
барем 5 ученици. Замолете ги учениците да дојдат со вас во училишниот двор.

Секој пат кога сте во можност наставата да ја реализирате надвор од училницата, направете 
го тоа. На таа возраст учениците сакаат да се движат и уживаат кога учат надвор од 
училницата. Замолете ги учениците да застанат во круг во училишниот двор. Објаснете им 
дека денес ќе правите множества според разни карактеристики (кој носи облека со копчиња, 
кој има сини, зелени или кафени очи, кој има на својата облека сина боја и сл.). Внимавајте 
карактеристиките кои ги бирате да не бидат навредливи или дискриминирачки за некој 
ученик. За почеток направете само две множества, а потоа зголемувајте го бројот на 
множествата. Разговарајте за оние кои се во пресекот на множествата. Замолете ги 
учениците и тие да смислат неколку работи за кои ќе треба да се направат множества.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Волница во разни бои

Потребни материјали:

37.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Множества во училишниот двор



37. Активност: Множества во училишниот двор

Благодарност до учениците од 4б одделение и 
до одделенскиот наставник Александра Павловска од 
О.У. Христијан Карпош- Куманово за овие фотографии.



Подготовка :

На хамер испишете ги четирите категории: собирање, одземање, множење и делење.

При читање на текстуалните задачи честопати се случува ученикот да употреби несоодветна 
аритметичка операција, токму поради погрешно толкување на „клучните зборови“ (оние 
зборови со кои се претставени математичките операции) и погрешно поврзување на зборот со 
соодветна операција. Целта на оваа активност е да бидат откриени колку е можно повеќе 
клучни зборови кои се сретнуваат во текстуалните задачи, а се важни и специфични за секоја 
математичка операција посебно. 

Замолете ги учениците секој пат кога ќе се сретнат со некој нов збор кој означува некоја 
математичка операција да го допишат зборот на хамерот кој ќе биде изложен на видливо 
место за учениците во училницата.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хамер 

Ÿ Фломастери во 4 бои

Потребни материјали:

38.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Најди ги клучните зборови

*Оваа активност ни беше испратена од наставникот по математика Миле Гочев



38. Активност: Најди ги клучните зборови



Подготовка :

Отпечатете го/ нацртајте го графичкиот организатор „математичко килимче“ за секој ученик 
(претставен на фотографијата).

Овој графички организатор користете го при обработка на текстуална задача. Кога за прв пат 
ќе ја користите оваа активност, точно објаснете им на учениците како треба да се користи 
активноста. Со помош на оваа активност „Математичко килимче“, учениците се мотивираат 
да го разберат текстот на задачата, да препознаат што се бара и кои информации се дадени; 
нудат идеи како да се дојде до потребното решение; стекнуваат навика да дадат одговор и да 
направат проверка на задачата.

Графичкиот организатор е поделен на 6 дела:

1. Што се бара во задачата? односно БАРАЊЕ – во овој дел учениците треба да го запишат 
(или залепат) барањето во задачата.
2. Кои информации ни се дадени? односно ДАДЕНО – во овој дел учениците ги запишуваат 
информациите кои се дадени во самата задача и кои можат да се искористат за нејзиното 
решавање.
3. Како можам да дојдам до решението? односно ПЛАН – во овој дел учениците ја 
запишуваат својата стратегија како да дојдат до решението. Овој дел може да се користи и 
како СКИЦА – каде учениците со скица би го претставиле самото решение.
4. РЕШЕНИЕ – во овој дел учениците со математички симболи го запишуваат решението и 
го решаваат истото.
5. Што дознав?  односно ОДГОВОР - во овој дел учениците го запишуваат својот одговор кој 
треба да кореспондира со барањето.
6. Дали правилно размислував? односно ПРОВЕРКА – во овој дел учениците го 
проверуваат своето решение.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Молив

Потребни материјали:

39.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Математичко килимче

*Оваа активност ни беше испратена од наставничката Елена Апостолова 
од О.У. Мирче Ацев- Ѓорче Петров



39. Активност: Математичко килимче

ПЛАН
ДАДЕНО

РЕШЕНИЕ

ПРОВЕРКАОДГОВОР

БАРАЊЕ



Подготовка :

Пет кутии за чевли обложете ги со жолта хартија со цел да личат на поштенски сандачиња. 
Исечете еден дел од кутијата со цел низ отворот да може да влезат писмата и на секоја кутија 
запишете еден број. Од подебелата хартија направете правоаголници (може да ги нацртате за 
да личат на коверти) на кои на едната страна ќе го напишете името на ученикот, а на другата 
страна ќе запишете една текстуална задача. Името на учениците секогаш запишете го со 
молив со цел да можете повторно да ги користите истите писма за други ученици.

На секој ученик дајте му го неговиот коверт и кажете му дека кога ќе ја реши задачата ќе треба 
да го испрати писмото во соодветното поштенско сандаче (бројот кој е напишан на сандачето 
претставува решение).

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ 5 кутии за чевли

Ÿ Подебела хартија

Ÿ Фломастери

Потребни материјали:

40.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Поштар пошта носи



40. Активност: Поштар пошта носи 



Подготовка :

Подгответе по 10 картички за секоја група. На секоја картица напишете по една 
текстуална задача. 

Поделете ги учениците во групи и објаснете им дека секоја група ќе добие по 10 картички со 
текстуални задачи. Кажете им дека нивна задача е да ги решат сите текстуални задачи, да ги 
соберат резултатите од сите задачи и да добијат еден број. Потсетете ги дека работат во групи 
и дека може да се поделат во парови со цел побрзо да ги решат задачите.

Штом групата ќе дојде до своето конечно решение, на лист хартија треба да го запише: бројот 
на групата, добиениот резултат, како и точното време во моментот. Листот со конечниот 
одговор ви го предаваат вам. Проверете го резултатот и времето што го запишале учениците. 
Тоа треба да одговара со времето на вашиот часовник. Откако сите групи ќе ја комплетираат 
задачата, објавете која група точно ја решила задачата за најкратко време. На сите ученици 
од групата дајте им ѕвезда за решавање на текстуални задачи. Честитајте им и на останатите 
групи кои точно ја решиле задачата. Со групите кои го погрешиле резултатот проверете во која 
од задачите направиле грешка и објаснете им како да стигнат до точното решение. 

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Пенкало

Потребни материјали:

41.      Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Побрзиот е победник



41. Активност:  Побрзиот е победник

Задача 1:

Во продавницата за играчки има 5 

жолти и 3 шарени топки. Колку вкупно 

топки има во продавницата?

Задача 2:

Марко  има 10 денари. Купил молив за 7 денари. Колку денари му останале на Марко?

Задача 3:

Учениците од второ одделение собирале книги 

за училишната библиотека. Колку вкупно книги 

собрале ако во месец март донеле 8, а во 
месец април 7 книги?

Задача 4:
Во една кутија Сара има 20 боички. Од нив 

12 се дрвени боички,а останатите се 

фломастери. Колку фломастери има во 

кутијата на Сара?

Задача 5:Во една овошна градина има 15 јаболкници 

и 32 кајсии. Колку вкупно дрвја има во 

овошната градина?

Задача 6:

На кошаркарскиот натпревар едно училиште 

постигна 46 коша, а другото 38. Со колку коша 

разлика победи едното од училиштата?

Задача 7:

Ако баба Султана плете по 4 пара чорапи 

секој ден, колку пара чорапи ќе сплете за 7 

дена?

Задача 8:

Едон имал 72 сликички. Ги залепил  подеднакво на 8 страници во својот албум. 
По колку сликички залепил на секоја страница?

Задача 9:
Во 5 кутии имало по 7 колачиња. Колку 

вкупно колачи имало во сите кутии?

Задача 10:
Агнеса купила 18 цветови. Ги поделила во 

6 вазни. По колку цвета ќе стави Агнеса во 

секоја вазна?

Задача 1:

Во продавницата за играчки има 5 

жолти и 3 шарени топки. Колку вкупно 

топки има во продавницата?

Задача 2:

Марко  има 10 денари. Купил молив 

за 7 денари. Колку денари му 

останале на Марко?

Задача 3:

Учениците од второ одделение собирале книги 
за училишната библиотека. Колку вкупно книги 
собрале ако во месец март донеле 8, а во 
месец април 7 книги?

Задача 4:

Во една кутија Сара има 20 боички. Од нив 
12 се дрвени боички,а останатите се 
фломастери. Колку фломастери има во 
кутијата на Сара?

Задача 5:

Во една овошна градина има 15 јаболкници 
и 32 кајсии. Колку вкупно дрвја има во 
овошната градина?

Задача 6:

На кошаркарскиот натпревар едно училиште 

постигна 46 коша, а другото 38. Со колку коша 

разлика победи едното од училиштата?

Задача 7:

Ако баба Султана плете по 4 пара чорапи 

секој ден, колку пара чорапи ќе сплете за 7 

дена?

Задача 8:

Едон имал 72 сликички. Ги залепил  

подеднакво на 8 страници во својот албум. 

По колку сликички залепил на секоја 

страница?

Задача 9:

Во 5 кутии имало по 7 колачиња. Колку 
вкупно колачи имало во сите кутии?

Задача 10:

Агнеса купила 18 цветови. Ги поделила во 
6 вазни. По колку цвета ќе стави Агнеса во 
секоја вазна?

8

3

15

8

47

8

28

9

35

3



Подготовка :

Во училишниот двор нацртајте линија покрај која ќе пишува „старт“ и линија покрај која ќе 
пишува „цел“. Едната од другата линија нека бидат оддалечени најмногу 20 детски чекори. 
Исто така подгответе картички со едноставни текстуални задачи кои учениците можат да ги 
решат на памет без да запишуваат.

Учениците се редат во ред покрај цртата за старт. Објаснете им на учениците дека вие полека 
ќе им прочитате една задача и дека оној кој прв ќе го погоди решението, може да оди еден 
чекор напред. Доколку ниту еден ученик после првото читање нe го погоди решението, можете 
да ја прочита задачата уште еднаш, а потоа да продолжите со следната задача. Поставувате 
различни задачи се додека еден од учениците не стигне до целта. Тој што прв ќе стигне до 
целта, може да добие улога на наставник и следниот пат кога ќе се изведува активноста тој да 
ги поставува задачите .

Оваа активност е многу интересна за учениците бидејќи тие можат слободно да се движат, но 
и да учат. Учењето е процес кој се одвива во и вон училницата и наставникот треба да го 
користи секој момент да ги поттикне учениците да учат и да стекнуваат нови искуства каде и 
да се наоѓаат. 

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Креда

Ÿ Хартија

Потребни материјали:

42.      Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Математички маратон



42. Активност:  Математички маратон

Благодарност до учениците од 4б одделение и 
до одделенскиот наставник Александра Павловска од 
О.У. Христијан Карпош- Куманово за овие фотографии.



Подготовка :

На подебела хартија нацртајте разни геометриски форми. Потоа исечете ги формите и 
поделете ги на пола (долж една линија). Најдобро е да има помеѓу 20 и 30 делови. Сите 
исечени делови ставете ги во еден сад. Подгответе по еден сад со делови за секоја група.

Објаснете им на учениците дека секоја група ќе добие сад со делови од геометриски форми и 
дека нивна задача е да ги спојат деловите и да ги залепат на хамерот. Откако ќе ги спојат 
деловите, под секоја форма треба да го запишат името на формата. Победник ќе биде групата 
која прва ќе заврши и каде сите форми ќе бидат точно именувани.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Подебела хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Лепак

Ÿ Хамер

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

43.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Загубен дел

*Оваа активност ни беше испратена од наставникот по математика Миле Гочев



43 . Активност:  Загубен дел



Подготовка :

За подготовка на оваа активност исечете геометриски форми во разни бои и големини. 
Дополнително во еден сад ставете зборови (од предмети кои може да се направат од 
геометриски форми, на пр. зграда, ракета, мост, куќа и сл.)

Идеја + :

Секој ученик треба да извлече еден збор од садот со зборови и на бел лист хартија да направи 
скица од тој предмет. Откако учениците ќе завршат со првата фаза-правење скица, замолете 
ги, индивидуално да размислат кои геометриски форми ќе им бидат потребни за да може да го 
исконструираат предметот (смеат да користат најмногу 6 форми). Замолете го секој ученик да 
дојде и од вас да ги побара геометриските форми кои му се потребни. Потоа, следејќи ја 
скицата, ученикот го конструира зададениот предмет со геометриските форми. По 
завршувањето, во долниот агол го запишува своето име и предметот кој го направил. На крајот 
на часот, заедно со учениците изложете ги изработките на празните ѕидни површини во 
математичкото катче. 

Оваа активност може да ја реализирате задавајќи им задача на учениците да ги направат 
скицираните предмети од пластелин, глинамол или тесто, овој пат користејќи геометриски 
тела. Ова е особено важно бидејќи на учениците во таа возраст им е многу тешко да ги 
разберат или анализираат односите во просторот. Особено е важно објаснувањето на 
тридимензионалните форми да не го правите преку фотографии на геометриски тела, зашто 
тогаш децата треба да си ја претпостават третата димензија, што е тешко за нивната возраст.  
Затоа е важно 3Д формите да се изучуваат преку готови модели на геометриски тела.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Колажна хартија

Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Пластичен/ стаклен сад

Ÿ Ножици

Потребни материјали:

44.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Направи сам

*Активноста од Идеја+ ја подготви наставникот по математика Миле Гочев 



44. Активност:  Направи сам



Подготовка :

Подгответе картички со опис на разни геометриски форми и тела. На секоја картичка треба да 
има по 4 описи од кои првото објаснување најмалку ја опишува формата или телото и секој 
нареден опис е поконкретен (како на фотографијата). 

Поделете ги учениците во групи. Објаснете им на учениците дека вие ќе започнете со читање 
на еден опис, а право да одговара ќе има онаа група која ќе се јави прва. Доколку групата го 
погоди точниот одговор при првиот опис добива 4 поени, ако погоди при вториот опис 3 поени 
итн. Доколку групата го погреши одговорот, губи еден поен. Замолете ги учениците да изберат 
еден претставник кој ќе се јавува и ќе ги соопштува одговорите на групата.  

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија 

Ÿ Флипчарт хартија

Ÿ Молив

Потребни материјали:

45.      Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Јас сум . . .



45. Активност: Јас сум... 

1

2
Пример бр. 1 за опис:

1. Јас имам четири страни

2. Јас имам два пара паралелни страни

3. Јас имам два пара страни со иста должина

4. Јас имам четири прави агли

Јас сум правоаголник

Пример бр. 2 за опис:

1. Јас имам четири страни

2. Јас имам два пара паралелни страни

3. Јас имам два пара страни со иста должина 

4. Јас имам два остри и два тапи агли

Јас сум паралелограм



Подготовка :

На хартија нацртајте разни геометриски форми, а направете и геометриски тела (може да 
користите и кутии од чевли, тетрапак млеко и сл.). Подгответе разни изјави кои ќе се 
однесуваат на геометриските форми и тела (дел од нив ќе бидат вистинити, а дел лажни). На 
пример: Оваа формаима само прави агли; Ова тело има 5 темиња; Оваа форма има 4 
еднакви страни;  итн. 

Идеја + :

Поделете ги учениците во групи. Секоја група избира еден член кој ќе биде претставник на 
групата или главен натпреварувач и единствено тој ќе има право да се пријави за одговор и да 
го каже одговорот, а останатите ученици ќе бидат дел од неговиот тим. Информирајте ги 
учениците дека тие што се денес претставници на групата односно главни натпреварувачи, 
идниот пат нема да може да ја претставуваат групата со цел секој ученик да има можност да 
биде водач на тимот. Објаснете им на учениците дека вие ќе им ја покажете формата или 
телото за кое ќе прочитате изјава. Тие во секој момент може да се пријават за да кажат дали 
изјавата е точна или не. Групата која прва ќе се пријави, прва и ќе одговора. На таблата 
запишувајте ги поените на секоја група. Кога ќе завршите со читање на изјавите можете да ги 
пресметате поените и да го одредите тимот кој е победник.

Доколку во училницата немате геометриски тела од дрво или пластика кои ви стојат на 
располагање за време нa наставниот процес, можете да направите заедно со вашите 
ученици. Се што ви е потребно се цевки за пиење сок/чепкалки за заби и глина, пластелин, 
тесто или леплива гума. 

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Геометриски тела

Ÿ Картички со тврдења

Потребни материјали:

46.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Вистина или лага



46 . Активност:  Вистина или лага

Оваа форма има  еднакви страни.4

Ова тело има  темиња.5

Оваа форма има само прави агли.



Подготовка :

На различни листови хартија нацртајте геометриски форми и потоа нацртајте облаче (во кое 
подоцна во активноста ќе се пишува текст). 

Идеја + :

На секој ученик поделете му по еден лист со нацртана геометриска форма и облаче. Најпрвин 
замолете ги учениците да препознаат за која геометриска форма станува збор. Потоа дајте им 
задача контурите да ги повторат со црн фломастер и внатрешноста да ја обојат по сопствена 
желба. На геометриската форма треба да и додадат раце, нозе, уста, очи и сл. Давањето 
човечки особини на формите, им помага на учениците да ги научат формите. На крајот 
ученикот во облачето запишува текст кој започнува со „Јас сум.... “

Оваа активност може да ја усложните така што ќе ги поделите учениците во групи и ќе им 
дадете задача да направат стрип каде повеќе геометриски форми ќе разговараат меѓу себе и 
ќе бидат дел од една приказна. Учениците во рамки на групата ја планираат содржината на 
стрипот и одлучуваат кои форми ќе бидат ликови во стрипот. Кога ќе ја дефинираат 
приказната, учениците почнуваат со изработување на стрипот. Откако ќе ги изработат 
стриповите учениците го играат својот стрип пред останатите групи.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Фломастери

Ÿ Хартија

Потребни материјали:

47.      Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Стрип

*Оваа активност ни беше испратена од наставничката Билјана Васиќ од О.У. 11 Октомври- Скопје



47. Активност:  Стрип

£àñ ñóì......



Подготовка :

Подгответе инструкции за секоја група. Важно е инструкцијата да има специфични барања и 
во себе да содржи некоја приказна. (Пример од фотографијата: групата треба да му помогне 
на пилето да си направи дом. Групата има на располагање 2Д форми од кои го креира домот 
на пилето. Тие размислуваат за потребите на своето пријателче, дискутираат, планираат и од 
дадените 2Д форми составуваат пригодни предмети кои ги разместуваат во домот на пилето).

Учениците работат во групи, почнувајќи со читање на инструкциите за секој во групата да е 
запознаен со задачата. Објаснете им дека по завршувањето на активноста еден треба да 
презентира пред останатите што било нивната задача и како ја реализирале. При 
презентацијата треба да дискутираат за геометриските форми кои ги искористиле и за 
нивните карактеристики. Кога учениците ќе почнат да ги совладуваат и геометриските тела, 
може да им дадете задача мебелот да го прават од пластелин и да ја создадат куќата на 
пилето во 3Д.

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија 

Ÿ Флипчарт хартија

Ÿ Молив

Потребни материјали:

48 .     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Изработи сцена според инструкции

*Оваа активност ни беше испратена од наставничката Весела Богдановиќ од 
О.У. Кочо Рацин- Ивањевци, Могила



48. Активност:  Изработи сцена според инструкции

Задача бр. 1:

Претвори ги формите во предмети. Кои форми 
ги употреби? Во што се ги претвори? Во што го 
претвори триаголникот? 

Задача бр. 2:

Предметите распореди ги на лист хартија 
со цел да му ја уредиш собата на пилето.



Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Долги јажиња

Потребни материјали:

4  .9     Активност:

Белешка:

Правиме форми

Излезете со учениците во училишниот двор и поделете ги во групи, најмногу по 8 ученици во 
група. Обезбедете по едно долго јаже за секоја група. Јажето треба да биде врзано на своите 
краеви. Замолете ги учениците да го држат јажето, а вие давајте им инструкција која форма да 
ја направат, на пример квадрат или рамностран триаголник. Оставете ги учениците сами да се 
договараат кој ќе бидете „темето“ на формите. Преку оваа активност ќе може да следите како 
работат во групи, но и да го јакнете нивниот тимски дух.

Опис на активноста :



49. Активност: Правиме форми

Благодарност до учениците од 4б одделение и 
до одделенскиот наставник Александра Павловска од 
О.У. Христијан Карпош- Куманово за овие фотографии.



Подготовка :

Подгответе картички за секоја група. На половина од картичките ќе ги запишете имињата на 
геометриските форми и тела, а на другата половина ќе ги претставите самите форми и тела со слика.

Идеја + :

Поделете ги учениците во групи. На секоја група поделете и картички и објаснете и дека 
картичките треба да се свртени со лицетo надолу. Активноста се реализира како и секоја 
друга игра „меморија“ со тоа што во овој случај учениците ќе треба да ги спојуваат картичките 
каде геометриското тело или форма е прикажано со слика со картичките каде името на 
формата или телото е напишано со букви. Секој погоден пар учениците го земаат кај себе. 
Оној кој ќе ја заврши активноста со најмногу собрани парови е победник.

Меморија“ е популарна игра и може да наиде на голема примена во наставата. Може да ја 
користите кога ќе учите римски броеви па децата со меморија да ги спаруваат арапскиот број 
со римскиот број кој ја изразува истата вредност. Играта „меморија“ исто така може да се игра 
кога ќе учите за „време“ На едната картичка времето ќе биде прикажано на аналоген 
часовник, а на другата картичка времето ќе биде прикажано на дигитален часовник. 

Б роеви

 Математички операции

Мерење

 Работа со податоци 

 Решавање проблеми

 Геометрија 

Подрачја:
Ÿ Хартија

Ÿ Фломастери

Ÿ Фотографии

Ÿ Лепак 

Потребни материјали:

50.     Активност:

Опис на активноста :

Белешка:

Меморија со геометриски форми и тела



50. Активност: Меморија со геометриски форми и тела

паралелограм
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