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ПОЧИТУВАНИ НАСТАВНИЦИ

	 Во изминативе неколку години Проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП), 
преку своите компоненти, успешно излегуваше во пресрет на потребите на наставниците за 
унапредување на средината за учење и реализација на наставата, како и постигнување повисоки 
резултати на учениците во основното образование.

 Со цел да помогне во постигнување на целите предвидени со новите наставни програми во 
предметна настава, во Проектот за основно образование беа изготвени голем број прирачници и 
друг вид материјали за наставниците и се реализираа обуки каде беа понудени современи приоди, 
методи и техники за работа со учениците, формативното оценување на учениците и примената 
на ИКТ во наставата, кои ги отсликуваат  принципите на концепцијата за деветгодишно основно 
образование – особено наставата која е насочена кон ученикот. 

 Наставниците пак, ја променија 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, 
студии на случај, 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 
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 
во предметна настава кои што имаат поминато обука во било која од компонентите на Проектот 
за основно образование.

 Од големиот број пристигнати материјали, во овој прирачник и на трите интерактивни ДВД 
ЦД-ња, ќе најдете 156 примери на добра практика подготвени од 100 наставници по математика, 
природните науки и општествените науки. Освен описите на реализираните содржини кои 
покажуваат примена на современа наставна методологија, формативно оценување и примена на 
ИКТ во наставата, ќе најдете бројни алатки и презентации користени во наставата, како и видео 
снимки од карактеристични делови од наставни часови. 

 Овој материјал содржи:
 • 71 наставна содржина од математика;
 • 71 наставна содржина од природните науки; и
 • 14 наставни содржини од јазиците и општествените науки. 

 Се надеваме дека овие материјали ќе им бидат од голема корист на наставниците и ќе им 
дадат бројни идеи за реализација на наставните активности на таков начин што кај учениците ќе 
се поттикне и ќе се овозможи развој на вештините потребни во 21-от век. 

 Тимот на проектот на УСАИД за основно образование (ПЕП) и Бирото за развој на 
образованието, 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.
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ВЕЖБИ ОД ИСКРШЕНА ЛИНИЈА И ОД ГРАФИЧКО 
СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ НА ОТСЕЧКИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да се оспособат да ги применуваат стекнатите знаења за поимите отсечка, должина на отсечка, 

искршена линија, периметар на искршена линија во проблемски задачи, односно:
– да определат должина на отсечка и да цртаат отсечка со дадена должина;
– да пренесат отсечка врз полуправа;
– графички да определат збир и разлика на две отсечки;
– со мерење и графички да споредат должини на отсечки;
– графички да определат и да пресметаат периметар на искршена линија;

• да проценуваат точно решение на задача;
• да ги анализираат добиените резултати.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• прибор за задача со конструкција (линијар и шестар);
• работен лист со мотивација и содржина на пробемската задача (прилог бр. 1);
• работен лист со критериум за оценување на групна задача (прилог бр. 2);
• работен лист за забележување на растојание меѓу две точки и периметар на искршена линија 

(прилог бр. 3);
• работен лист на кој ќе се изработуваат конструкциите (прилог бр. 4);
• работен лист за анализа на резултатите, одговор на барањата во проблемската задача и 

забележување на согледувањата на учениците за стекнатите знаења (прилог бр. 5);
• работен лист со нема карта на Европа, на која се означени со точки градовите што се 

споменуваат во проблемската задача (прилог бр. 6).

VI одделение, Геометриски фигури во рамнина

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им се најавува дека треба да решаваат проблемска задача (низ групна работа). 
• Последната задача што самостојно ја решаваа учениците на претходниот час се состоеше од 

елементите:
 - нацртај полигонална линија и означи ги нејзините темиња;
 - пресметај го збирот на страните;
 - графички определи го збирот на страните.

• Воведен дел

 - Учениците се делат во 4 групи (по 5 до 6 ученици во група) според претходно подготвен распо-
ред. Доколку има отсутни ученици, се прави брза прераспределба. Секо ја група го подготвува 
приборот за работа и ги добива сите работни листови потребни за часот. Откако се подготве-
ни, го слушаат наставникот што го соопштува проблемот и ја чита проблемската задача (при-
лог бр. 1). Учениците се вклучуваат во повторува ње за поимите отсечка, должина на отсечка, 
искршена линија, конструкција... 

Активности на часот

МАТЕМАТИКА Анета Костоска
ОУ „Љубен Лапе“ – Скопје
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• Тек на часот
 - Учениците го разгледуваат работни-

от лист со критериум по кој ќе бидат 
оценувани (прилог бр. 2).

 - Учениците сами градат стратегија за 
побрзо да ја решат задачата, а на-
ставникот им помага во развивање 
на идеите. Сите ученици треба да 
бидат ангажирани и во текот на ча-
сот да учествуваат во решавањето 
на целата задача, а не само во дел 
од неа. Затоа еден ученик го мери 
растојанието меѓу два града (две 
точки), друг ученик запи шува во та-
бела, трет ученик ја црта отсечката 
и графички ја пренесува, а другите 
ученици следат дали точно се реша-
ва, даваат идеи ако е потребно. Потоа се врти круг (вртелешка) и за следната релација се ме-
нуваат улогите. Откако се пополнети работните листови број 3 и 4, учениците заеднички го 
пополнуваат работниот лист број 5. Во текот на часот наставникот ja пополнува листата за 
оценување според согледувањата и добиените резултати.

• Завршување на часот

 - Ученици задолжени за презентирање на резултатите ги прикачуваат работните листови на та-
блата и ги презентираат одговорите, а доколку се исти, учениците се надополнуваат. Врз осно-
ва на метод на готов модел (наставникот има подготвено решение), учениците изведуваат за-
клучок која група е победник и ќе го добие најголемиот попуст на цената на авионската кар-
та. Притоа се прифаќаат мали отстапувања во резултатите како резултат на мали грешки во 
мерењето.

 - Ученици задолжени за презентирање ги искажуваат согледувањата на групата од учење пре-
ку проблемска задача.

Како ќе се определи попуст на цената на авионската карта, ако:
 - сите групи точно ја решат задачата истовремено;
 - две групи точно ја решат задачата истовремено?

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 - Учениците со воодушевување прис-
та пија кон решавање на задачата. 

 - Очекуваните резултати беа постиг-
нати. Со обемот на задачата може 
да се манипулира, во зависност од 
познавањата на учениците и колку 
вешто тие ракуваат со прибо рот за 
цртање, па во задачата може да фи-
гурираат само две или три релации 
за патување. 

 - Задачата може да се изработи во 
корелација со предметот географија 
(во петто одделение се запознаваат 
со размер), односно може да се пре-
дефинира и да се примени во сед-
мо одделение во темата Пропорци-
оналност.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Пронајди го најкраткиот пат до Барселона!

Драги ученици,
 
Учениците Елена, Петар, Васко и Симона, од нашето училиште, треба да присуствуваат на летна 
математичка камп-школа во Барселона, во Шпанија. Организаторите на нивното патување и 
престој одлучија тие да патуваат со авион. Бидејќи не постои ди рек тна авионска линија Скопје – 
Барселона, при разговор со одговорни лица од турис тичката агенција, истакнати се четири начини 
за пристигнување во Барселона, и тоа преку следниве авионски трансфери:

1. Скопје – Солун – Атина – Рим – Барселона;
2. Скопје – Софија – Загреб – Милано – Барселона; 
3. Скопје – Белград – Виена – Женева – Барселона и
4. Скопје – Љубљана – Минхен – Лион – Барселона. 

Нагласено е дека, ако секој ученик направи точна и брза анализа на збирот и разликата на четирите 
воздушни релации, ќе добијат попуст од 30%, 20%, 10% и 5% на авионскиот билет, во зависност од 
точноста и брзината на обработените податоци.
Секоја група има задача да им помогне на Елена, Петар, Васко и Симона поединечно. 

Прилог 1: Проблемска задача

Летна математичка камп школа

Група 1 – подготвува информации за Елена

Група 2 – подготвува информации за Петар

Група 3 – подготвува информации за Васко

Група 4 – подготвува информации за Симона
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Се оценуваат следниве елементи: Секогаш Понекогаш Никогаш Забелешка
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Разговорот меѓу членовите 
не ја попречува работата на 
другите групи
Учениците ги делат своите 
идеи и ги прифаќаат идеите 
на другите
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о Приборот за работа и 
конструкција е подготвен
Подготвено и осмислено 
прифаќаат да продолжат со 
решавање на проблемот

П
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њ
е 
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от
о

Учениците ја разбираат 
содржината на задачата
Ги пронаоѓаат податоците со 
кои треба да се работи
Правилно користат прибор за 
конструкција
Точно одговараат на 
поставеното барање

П
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Крајниот заклучок е изведен 
откако се разгледани сите 
резултати и идеи
Презентирањето јасно ги 
отсликува резултатите 
добиени при решавање на 
проблемот

П
ре

зе
нт

ир
ањ

е 
на

 н
aу

че
но

то Презентирањето јасно ги 
отсликува погледите на 
групата за учење преку 
проблеми од животот

Прилог 2: Критериум за оценување на работата и добиените резултати на групата

Прилог 3: Растојание меѓу две точки и периметар на искршена линија

Група број _____ подготвува информации за ______________

Измери го со линијар растојанието меѓу точките и пополни ја табелата!

1. Релација Скопје – Солун – Атина – Рим – Барселона

растојание меѓу две точки отсечка должина во mm

од точка A до точка B
од точка B до точка D
од точка D до точка M
од точка M до точка O

AB + BD + DM + MO =
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Прилог 4: Работен лист за конструкции

2. Релација Скопје – Софија – Загреб – Милано – Барселона

растојание меѓу две точки отсечка должина во mm

од точка A до точка C
од точка C до точка F
од точка F до точка H
од точка H до точка O

AC + CF + FH + HO =

3. Релација Скопје – Белград – Виена – Женева – Барселона

растојание меѓу две точки отсечка должина во mm

од точка A до точка I
од точка I до точка G
од точка G до точка K
од точка K до точка O

AI + IG + GK + KO =

4. Релација Скопје – Љубљана – Минхен – Лион – Барселона

растојание меѓу две точки отсечка должина во mm

од точка A до точка J
од точка J до точка E
од точка E до точка L
од точка L до точка O

AJ + JE + EL + LO =

1. Нацртај ги отсечките и графички определи го збирот на патувањето  
Скопје – Солун – Атина – Рим – Барселона! (крајната точка означи ја А1)

●__________________________________________________________________________________
O1

2. Нацртај ги отсечките и графички определи го збирот на патувањето  
Скопје – Софија – Загреб – Милано – Барселона! (крајната точка означи ја А2)

●__________________________________________________________________________________
O2

3. Нацртај ги отсечките и графички определи го збирот на патувањето  
Скопје – Белград – Виена – Женева – Барселона! (крајната точка означи ја А3)

●__________________________________________________________________________________
O3
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Прилог 5: Согледувања на групата

Група број ____

Согледувања на групата за учење преку проблемски задачи 

Дали проблемот беше јасен и разбирливо зададен за сите членови од групата?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Што повторивте и научивте при решавањето на овој проблем?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Што беше најтешко при решавањето на проблемот?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

4. Нацртај ги отсечките и графички определи го збирот на патувањето 
Скопје – Љубљана – Минхен – Лион – Барселона! (крајната точка означи ја А4)

●__________________________________________________________________________________
O4

5. Графички определи ја разликата меѓу четирите воздушни релации!

●__________________________________________________________________________________
O5

Согледувања на групата добиени со мерење на растојание меѓу две точки,  
односно мерење на должина на отсечка

Патувањето _________________________________________________________________________

е најкратко и за ____________ mm пократко од најдолгото патување __________________________

___________________________________________________________________________________.

Согледувања на групата добиени со графичко определување на збир  
на две и повеќе отсечки и разлика на две отсечки

Подреди ги по големина отсечките O1A1, O2A2, O3A3 и O4A4, почнувајќи од најголемата! ___________

___________________________________________________________________________________.

Графички пренеси ја разликата меѓу најдолгото и најкраткото патување! 

●__________________________________________________________________________________
O



М
ат

ем
ат

ик
а

15

E
G

A

B C

D

F
I

J
H

K
L

M
O

 

 
Легенда

A – Скопје
B – Солун
C – Софија
D – Атина
E – Минхен
F – Загреб
G – Виена
H – Милано
J – Љубљана
I – Белград
K – Женева
L – Лион 
M – Рим 
O – Барселона

Прилог 6: Нема карта на Европа



М
ат

ем
ат

ика

16

МАТЕМАТИКА Анита Митева Цветковски 
ОУ „Никола Карев“ – Радовиш

УЧЕЊЕ ПРЕКУ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМ 
ЗА КВАДРАТ НА БИНОМ

Очекувани резултати:
Учениците решаваат проблемска задача во која самостојно ја откриваат формулата за квадрат на 
бином и ја применуваат при работата на проблемската ситуација. 
Притоа, 
• одредуваат квадрат на збир од два монома;
• ја објаснуваат постапката за одредување квадрат на збир од два монома и ја применуваат во 

задачи;
• одредуваат квадрат на разлика на два монома;
• ја објаснуваат постапката за одредување квадрат на збир од два монома и ја применуваат во 

задачи;
• ги почитуваат правилата за работа во група;
• ги систематизираат своите знаења и усно ги искажуваат како одговор на поставено
прашање.

VII одделение, Мономи и полиноми

Потребни материјали и опрема за реализација:

• работен лист со простор за дополнување, упатство за работа и инструкции (прилог 1.1);
• чек-листа и скала за оценување на работата во групата со упатство (прилог 1.2);
• работен лист за секоја група со проблем за изработка на идејно решение за слика за торта 

(прилог 2.1);
• холистичка листа со критериуми за оценување на проблемска задача и презентација достапна 

само за 2 групи (прилог 2.1.2);
• аналитичка листа за самооценување на проблемската задача (прилог 2.2);
• работен лист за решавање проблем (за наставник) – прилог 3.1.

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека наредните два часа ќе работат на проблемска задача за 
откривање на формулата квадрат на бином со посебно утврдена активност.

• Учениците имаа задача да се потсетат на формулите за плоштина на геометриските фигури 
квадрат и правоаголник.

• Учениците имаа задача да се потсетат што претставува моном, а што бином, но и да се 
потсетат да запишуваат степен како производ. 

• Воведна активност (прв час)
 - Се соопштуваат наставните цели и очекуваните исходи и низ дискусија се воведуваат учени-

ците во новата наставна содржина.
 - Учениците се делат во 4 групи по 5 ученика (учениците извлекуваат бонбончиња со различни 

бои и тие со бонбончињата со иста боја се во иста група).
 - Четирите работни групи (јаболко, цреша, портокал и јагода) добиваат по еден работен лист 

(прилог 1.1) со упатство за работа и зададена задача.

Активности на часот
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• Прочитај, воочи и запомни!
 - Секоја група го чита описот на зададената актив-

ност, се поттикнува дискусија на ниво на група и се 
пополнува дадениот работен лист.

 - Учениците се консултираат со членовите на групата 
и по потреба со наставникот.

 - Низ дискусија учениците објаснуваат како го попол-
ниле работниот лист.

 - Наставникот дава усна повратна информација.
 - По завршувањето на оваа активност секоја група по-

полнува чек-листа и скала за оценување на работа-
та на групата (прилог 1.2).

• Смислување план за идејно решение
 - За да се утврди колку успеале да ја разберат целта на овој час, учениците изработуваат 

идејно решение на слика на торта (според прилогот 2.1).
 - Секоја група изработува идејно решение за слика на торта, но само две од групите работат 

според однапред утврдени критериуми за оценување (прилог 2.1.2).
 - Секоја од групите ги добива наведените материјали потребни за изработка на идејно реше-

ние за слика на торта и започнува со негова изработка.
• Изработка на план за идејно решение и презентација (втор час)

 - Секоја од групите го доработува идејното решение за слика на торта на хамер, според одна-
пред усвоен план од нивна страна.

 - Наставникот помага, односно поттикнува на размислување, ако е потребно, и го забележува 
индивидуалниот напредок на секој ученик во групата.

 - На крајот секоја група го презентира сопственото идејно решение прикажано на хамер.
 - По презентацијата се поставуваат дополнителни прашања за да се добие целосна слика кол-

ку учениците ги разбрале барањата во дадените задачи.
 - Според изработените идејни решенија и нивната презентација се оценува секоја група од 

останатите групи заедно со наставникот и се прогласува победникот.
• Анализа на постигнатото

 - На крајот се утврдува дали групите на кои однапред им се дадени критериумите за оце нува-
ње подобро напредуваат од оние на кои не им се дадени. 

 - Секој ученик добива аналитичка листа за самооценување на проблемската задача (прилог 
2.2).

 - Наставникот го пополнува работниот лист за решавање проблем (прилог 3.1) и им задава до-
машна работа на учениците.

 - Доколку во училницата има компјутери, претставник од секоја група може да изработи презен-
тација во Power Point или Impress, и резултатите од оценувањето, наместо да се запишуваат 
на лист или табла, да се внесат во табела изготвена во Excell или Calc.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 - Планираните очекувани исходи во целост се постигнати.
 - Учениците уживаа при изработката на поставените цели и многу успешно ја постигнаа настав-

ната цел.
 - Учениците оценија дека секогаш е полесно да се работи според однапред дадени критери-

уми, т.е. дека тие никогаш не смеат да се занемарат.
 - Часот наиде на позитивни реакции од посетителите на часот (директорот, психологот и на-

ставник по математика), како и од родителите што дополнително контактираа со нас.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1.1: Работен лист со задача на учениците
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Прилог 1.2: Чек листа и скала за оценување на  работата во групата

Група ___________
Упатство ако одговорот е Да се запишува оцен ата со која се согласува вашата група

Одговор Скала за оценување
Да Не 1 2 3 4 5

Пред да започнеме со решавање на 
задачата проверуваме дали сме ја 
разбрале.
Се држиме до дадената задача од 
наставникот.
Додека работиме секој од групата 
дава свои предлози, мислења и сл.
Секој го слуша мислењето на другари
те во групата, пред да го даде својот 
предлог.
Крајниот заклучок го даваме откако 
ќе направиме анализа на сите идеи и 
предлози дадени во групата.
Додека работиме имаме избрано член 
од групата води белешки за нашата 
дискусија и ја координира нашата 
работа.

Прилог 2.1: Проблем: Изработка на идејно решение за слика на торта

 Упатство: Секо ја група треба да изработи идејно решение за слика на торта за мојот ро ден-
ден, којашто ќе претставува квадрат од збир на два монома.

 Задача 2.: Изгответе идејно решение за слика на тортата, којашто ќе ме воодушеви!
• Идејно решение за слика на тортата треба да претставува квадрат од збир на два монома.
• Идејно решение за слика на тортата треба да содржи некоја од моите омилени бои: циклама, 

сина, зелена, жолта или портокалова.
• Тортата треба да зафаќа површина од 784 cm2, најголемиот дел да биде обоен со циклама 

боја и да зафаќа површина од 400 cm2, а најмалиот со жолта боја и да зафаќа површина од 
64 cm2.

• Треба да знаете да ја објасните постапката за одредување на квадрат на збир на два монома 
и нејзината примена во дадената проблемска задача.

 На крајот од активноста сликата за тортата ќе се оценува во поглед на тоа дали ги содржи 
сите потребни елементи: дизајн, тимска работа, соодветноста на целта, креативност, презентација 
на изработката и колку ќе се  воодушеви публиката.
Материјали кои ви се на располагање:  хартија во боја;   ножици;  молив;  селотејп;  лепак за 
хартија;  линијар;  дрвени боички;  маркери во боја;  салфетки во боја.
Правила:

1. Секоја група треба да работи заеднички и да го реши проблемот.
2. Секоја група треба да изготви идејно решение за слика на тортата, да го претстави на хамер 

и да го презентира.
3. За изработка на идејно решение за слика на тортата, дозволено е да се користат сите наве-

дени материјали, а по потреба може да се изработат некои фигури од хартија (салфетки).
4. Групите имаат време од 20 минути за изработка и 20 минути за презентација и оценување.
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Прилог 2.2: Аналитичка листа за самооценување на проблемската задача
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„Квадрат на бином“

Група: _________

Повеќето ученици Да Делумно Не

Се мотивирани за решавање на проблемска ситуација;

Го разбираат проблемот на задачата и размислуваат за 
откривање на проблемот;

Изнесуваат претпоставки за решавање на проблемот;

Се сослушуваат меѓу себе и споделуваат информации;

Се залагаат за правилна прераспределба на задачите 
во групата;

Соработуваат во групата и секој го слуша мислењето на 
другарите ,пред да го даде својот предлог;

Крајниот заклучок го даваат откако е направена 
анализа на сите идеи и предлози дадени во групата;

Имаат избрано член од групата да води белешки за 
нивната дискусија и да ја координира групата;

Умеат да ги систематизираат сопствените знаења 
и истите да ги преточат во прашање или одговор на 
поставено прашање.

Прилог 3.1 Работен лист за проблемска задачa (за наставникот ) 
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ЛИНЕАРНА РАВЕНКА, ЛИНЕАРНА НЕРАВЕНКА 
И ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да одредуваат непознат собирок, множител, деленик или делител;
• да решаваат линеарни равенки со една непозната;
• да вршат проверка на решението на равенка;
• да проценуваат решение на линеарна равенка со една непозната и да ја проверуваат својата 

проценка;
• да составуваат равенка според дадена ситуација опишана со зборови; 
• да составуваат текст соодветен на дадена равенка;
• како членови на групата меѓусебно да соработуваат.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• приказната за Шехерезада (прилог 1 – I дел);
• работни листови за учениците (прилог 2 – I дел), за секоја група;
• листа за самооценување (прилог 2 – II дел), за секоја група;
• презентација во Power Point;
• рефлексија на учениците (прилог 3), за секоја група;
• евидентен лист за наставникот – за бележење на активноста и соработката во групите (прилог 

4);
• празни ливчиња (1/6 од формат А4) за запишување на резултати;
• ЛЦД- проектор;
• прибор за работа на учениците (тетратка, молив, гума, маркери во различна боја за секоја 

група). 

VIII одделение, Примена на линеарните равенки со една непозната 

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците добија домашна работа – решавање линеарни равенки со една непозната, но и две 
текстуални задачи чија форма и начин на решавање им е позната на учениците од претходните 
одделенија. 

• Воведување на учениците
 - Дискутирајќи за текстуалните задачи од домашната работа, наставникот и учениците дискути-

раат за примената на линеарните равенки со една непозната во секојдневниот живот. Со цел 
да се поттикнат учениците да размислуваат на таа тема, наставникот ја чита „Приказната за 
Шехерезада“ (прилог 1 – I дел). Потоа бара учениците да размислат дали има нешто што би 
сакале да го знаат, а во приказната не е јасно кажано, ги запишува нивните прашања на табла 
и го додава и прашањето што е поставено на крајот на приказната (ако не било претходно по-
ставено од учениците). 

Активности на часот

МАТЕМАТИКА Даниела Димишковска
ОУ„Наум Охридски“ - Скопје
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 - Се истакнуваат целите на ча-
сот и очекуваните исходи (ПП-
презентација), посочувајќи им дека 
вакви и слични секојдневни пробле-
ми ќе можат успешно да решаваат 
ако го применат наученото.

• Тек на часот
 - Се одбираат 4 ученици што ги фор-

мираат четирите групи. Секоја гру-
па добива материјали: наставни ли-
стови (прилог 2 – I дел), листи за 
самооценување (прилог 2 – II дел), 
листа за рефлексија (прилог 3), 
маркер и празни бели ливчиња за 
запишување на резултатите. 

 - Наставникот објавува натпре-
вар меѓу групите посочувајќи им дека на тој начин ќе ги повторат основните „правила“ при 
решавање на линеарна равенка со една непозната. Учениците, следејќи ја презентацијата, ги 
решаваат задачите за загревање (наставен лист 1, 2, 3, а наставниот лист 4 се задава само ако 
наставникот процени дека дозволува времето, т.е. ако учениците се добро извежбани и бргу ги 
решаваат задачите). 

 - На кајот од предвиденото време, лидерот од секоја група го запишува решението на белото 
ливче и го покажува на другите. Потоа на слајдот со задачата се објавува решението, и секоја 
група во листата за самооценување запишува дали точно ја решила задачата. Наставникот 
постојано ја следи работата на групите и соодветно ги менува слајдовите со задачи, а потоа со 
точни решенија. 

 - Нов предизвик е учениците да ги применат своите знаења за решавање на следната задача 
(текстуална задача што се сведува на решавање на линеарна равенка со една непозната), која 
сликовито им е претставена и на соодветниот слајд. Започнува кратка дискусија за начинот и 
текот на решавањето на ваков тип задачи, и се запишуваат идеите на учениците на таблата. По 
дискусијата учениците го разгледуваат наставниот лист 5 и ги воочуваат етапите на решавање, 
а потоа пристапуваат кон решавање на задачата.

 - Групите работат одредено време, и наставникот го следи нивниот напредок, давајќи притоа 
усна повратна информација. Според неговата проценка се активира или не „поткажувачот“, кој 
е понуден на слајдот и кој може да им помогне на учениците во составувањето на равенката. 
По истекот на времето, процедурата е иста како и кај другите задачи (објавување на решени-
ето, споредба со точното решение и пополнување на листата за самооценување на групата).

 - Понатаму, учениците следат слајд со историски податоци за Диофант, и се поставува задачата 
„Епитафот на Диофант“. Се информираат учениците за тоа каква литературна творба е епита-
фот, го добиваат наставниот лист 6 и ја решаваат задачата. Наставникот ја следи работата на 
групите, дава усна повратна информација. Според потребите се објавува помош на слајдот. По 

истекот на времето се спроведува вооби-
чаената процедура. 
 - Во следниот дел наставникот пове-

дува разговор со учениците за обратна-
та ситуација – дали може според даде-
на равенка да се состави соодветен текст 
на задача. Учениците ги изложуваат сво-
ите размислувања, и го добиваат настав-
ниот лист 7. Ако дозволува времето, се 
решава и втората задача од наставниот 
лист 7.
 - Наставникот постојано ја следи актив-

носта на групите и при крајот на часот ги 
пополнува евидентните листи за работа-
та и однесувањето на секоја група. 
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 - На подобрите ученици им се доделува улогата на евидентичари бидејќи се во можност да сле-
дат повеќе работи одеднаш, но и да бидат одговорни за организацијата на работата во групата, 
поделбата на улогите и сл., како и да се грижат секој ученик да биде ангажиран. Исто така за-
дачите што беа резервно предвидени во работните листови би биле решени во текот на часот 
ако добрите ученици успеат да наметнат солидно темпо на работа во групата, кое, сепак, тре-
ба да ги вклучува сите членови.

• Завршување на часот
 - На крајот учениците ги сумираат сво-

ите резултати, и се објавува групата 
со најдобри постигнувања. 

 - Учениците од секоја група усно си ги 
пренесуваат своите впечатоци, забе-
лешки и тешкотии (ако постоеле) при 
работата и потоа ги пополнуваат ли-
стите за рефлексија.

 - Ако останале нерешени задачи-
те што беа резервно предвидени во 
ра ботните листови, тогаш се зада-
ваат за домашна работа, заедно со 
задачи од учебникот (на крајот од 
лекцијата).

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 - Учениците беа максимално мотиви-
рани и ангажирани во работата. Вло-
жуваа голем труд и сите учеству-
ваа во давање предлози и идеи за 
решавање на задачите, но и ги де-
леа обврските за да ја завршат рабо-
тата во предвиденото време. Детал-
но ги разгледуваа грешките и причи-
ните поради кои ги направиле. Во ни-
еден момент не се оддалечија од це-
лите и јасно знаеја што треба да на-
прават за да ги постигнат. 

 - Иако сите групи не успеаја да го по-
стигнат посакуваното, сметам дека 
целите во најголем дел беа постиг-
нати. Со извежбување на следните 
часови ќе се надминат и тешкотии-
те околу составувањето на линеарни 
равенки со една непозната како резултат на посложени математички проблеми. Активностите 
течеа многу динамично, при што учениците, ставени под притисок на времето, правеа и греш-
ки што инаку не се чести (најчесто грешки со предзнаците). Тимската работа беше на високо 
ниво, и однесувањето на членовите во сите групи беше задоволително.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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I дел

Приказната за Шехерезада

„Во една земја, далеку на исток, живеел некогаш еден 
крал, кој многу ги мразел жените. Тој секоја вечер барал 
да му донесат друга жена и следното утро наредувал да ја 
погубат. По некое време луѓето станале смртно преплашени, 
затоа што им доаѓал редот и на нивните ќерки по една 
ноќ да бидат кралици, а потоа... Во дворецот на кралот 
живееле и кралскиот советник и неговата ќерка, преубавата 
Шехерезада, која била мудра исто како нејзиниот татко. 
Шехерезада го замолила татко си да ѝ дозволи и таа да 
стане жена на кралот, но со себе да ја поведе и својата 
помала сестра. Татко ѝ бил запрепастен од таквата молба на 
ќерка си и првин се противел, но потоа размислил добро и се 
согласил знаејќи дека неговата ќерка е многу мудра и дека 
би можела да стави крај на таквото страшно однесување на 
кралот. И така Шехерезада се венчала со кралот. 

По вечерата кралот наредил кралицата да се повлече во 
кралските одаи, но мудрата Шехерезада замолила првин да се прости со сестра си. Кога сестра ѝ 
дошла, се прегрнале, и таа побарала Шехерезада да ѝ раскаже една од нејзините преубави бајки 
што досега ѝ ги раскажувала пред заспивање. И, Шехерезада почнала да раскажува... Кралот се 
заинтересирал и сакал да слушне што раскажува неговата сопруга. Кога завршила, кралот бил 
толку восхитен и сакал да слушне уште една приказна.

Така Шехерезада, од ноќ во ноќ, точно 1001 ноќ му раскажувала на кралот некогаш по 3, а 
некогаш по 5 приказни. Во меѓувреме кралот многу ја засакал, ѝ го поштедил животот, а таа му 
родила 3 деца“.

Така настанале познатите приказни од 1001 ноќ, но и древните математички проблеми. 
Математички настроените умови во древните времиња си поставиле многу прашања слушајќи ја 
оваа приказна.

На пример: „Колку ноќи ѝ биле потребни на Шехерезада да раскаже 1001 бајка, ако во текот на 
некои ноќи раскажувала по 3, а во другите по 5 приказни?“, но биле поставувани и многу слични на 
ова прашање, и тие, со текот на времето, се претвориле во вистински математички предизвици.

II дел

Епитафот на Диофант
(Епитаф е песна наменета за надгробен споменик. Во неа обично се дадени податоци за 

животот на починатиот.)

Патнику, овде се погребани посмртните останки на Диофант. Броевите ќе речат, о чуда, колку 
бил долг неговиот живот. Прекрасното детство 
му одзеде шестина од животот, а кога помина 
уште дванаесеттина од животот, неговото лице 
го покри брада. Откако помина уште една 
седмина од животот, Диофант стапи во среќен 
брак. Кога поминаа 5 години од бракот, среќен 
го направи раѓањето на неговиот син првенец, 
на кого судбината му подари само половина 
од годините на прекрасниот и среќен живот на 
татко му. Во длабока болка старецот го дочека 
крајот на земниот живот преживувајќи уште 4 
години по изгубувањето на синот. Колку години 
живеел Диофант?

Прилог 1
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Прилог 2

I дел
Наставен лист 1

Задачи за загревање:

–5x = 10

2x = –2,6

–12x = –4

Наставен лист 2

Користејќи го бројното равенство, запишете равенка чие решение е дадениот број!

Наставен лист 3

Решете ги равенките и направете проверка!

Наставен лист 4

Определете решенија!

Решение на равенката  –2х – 4 = 0 е бројот…

Решете ја равенката:  0,5 х +0,6 = 0,5 х – 0,4

Решете ја равенката:  3 (5 – х) - 13 = - (3х – 2)

5  2 – 3 = 2  3 + 1

5  2 – 3 = 2  3 + 1
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Наставен лист 5

Во две одделенија, 8-а и 8-б, има вкупно 82 ученика. Познато е дека во двете паралелки има 

подеднаков број момчиња. Во 8-а момчиња се
  

од учениците, а во 8-б момчиња се  од учениците. 

По колку ученици учат во секое од одделенијата? 

Разбирање на задачата
(одговараме на прашањата:  
Што е познато? Што е непознато? )
Означување на непознатите величини
(што ќе означиме со Х )
Воочување на врските меѓу величините
Составување на равенката
Решавање на равенката
Одговор на поставеното прашање 
(формулираме реченица со одговорот, што 
покажува тој) и проверка на решението

Наставен лист 6

Епитафот на Диофант
(Епитаф е песна наменета за надгробен споменик. Во неа обично се дадени податоци за 
животот на починатиот.)

Патнику, овде се погребани посмртните останки на Диофант. Броевите ќе речат, о чуда, колку 
бил долг неговиот живот. Прекрасното детство му одзеде шестина од животот, а кога помина уште 
дванаесеттина од животот, неговото лице го покри брада. Откако помина уште една седмина 
од животот, Диофант стапи во среќен брак. Кога поминаа 5 години од бракот, среќен го направи 
раѓањето на неговиот син првенец, на кого судбината му подари само половина од годините на 
прекрасниот и среќен живот на татко му. Во длабока болка старецот го дочека крајот на земниот 
живот преживувајќи уште 4 години по изгубувањето на синот. 
Колку години живеел Диофант?

Патнику, овде се погребани посмртните останки на Диофант.
Броевите ќе речат, о чуда, колку бил долг неговиот живот. 
Прекрасното детство му одзеде шестина од животот, а кога помина уште 
една дванаесеттина од животот, неговото лице го покри брада. 
Откако помина уште една седмина од животот, Диофант стапи во среќен 
брак. 
Кога поминаа 5 години од бракот, среќен го направи раѓањето на 
неговиот син првенец, на кого судбината му подари само половина од 
годините на животот на татко му. 
Во длабока болка старецот го дочека крајот на земниот живот 
преживувајќи уште 4 години по изгубувањето на синот.
Колку години живеел Диофант?

Разбирање на зада-
чата, означување на 
непознати величини

Чекори:
1. Воочување на врските меѓу величините
2. Составување на равенката 
3. Решавање на равенката
4. Одговор и проверка на решението



М
ат

ем
ат

ика

28

Наставен лист 7

1. Еден ученик решавал задача што започнувала со зборовите: 
„За три дена во една продавница се продадени 720 кг јаболка...“. 
Тој ја составил равенката: х + 2х + 3х = 720
Формулирајте ги условите на задачата (текстот на задачата) во целост и решете ја!

2. Дадената равенка х + (х + 1) + (х + 2) + (х + 3) = -14 се добива при решавање на задачата што 
завршува со зборовите: „Кои се тие броеви?“. Формулирајте ги условите (текстот) и решете ја 
задачата!

II дел

ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ

Наставен лист бр. ЗАДАЧА: Определи го х! точно неточно

1

-5х = 10

2х = -2,6

-12х = -4

х = 1

х = -6

х = -5

Вкупно

Наставен лист бр. ЗАДАЧА точно неточно

2

5 · 2 - 3 = 2 · 3 + 1
х = 2 

5 · 2 - 3 = 2 · 3 + 1
х = -3

Вкупно

Наставен лист бр. ЗАДАЧА точно неточно

3

-2х – 4 = 0

0,5 х + 0,6 = 0,5 х – 0,4

3 (5 – х) - 13 = - (3х – 2)

Вкупно

Наставен лист бр. ЗАДАЧА точно неточно

4

Вкупно
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Наставен лист бр. Во решението на задачата... да делумно не

5 и 6

Јасно е запишано што е дадено во задачата, 
а што треба да се најде 

Означени се непознатите величини

Јасно се посочени врските меѓу величините

Составена е точна равенка

Равенката е точно решена

Даден е одговор на поставеното прашање и е 
направена проверка на решението

Вкупно

Наставен лист бр. ЗАДАЧА 1 да делумно не

7

Направена е анализа и јасно се посочени 
врските меѓу величините

Составен е текстот на задачата

Равенката е точно решена

Даден е одговор на поставеното прашање и е 
направена проверка на решението

ЗАДАЧА 2

Направена е анализа и јасно се посочени 
врските меѓу величините

Составен е текстот на задачата

Равенката е точно решена

Даден е одговор на поставеното прашање и е 
направена проверка на решението

Вкупно

Конечна бодовна листа

Бр. на наст. лист вкупно „ДА“ се множи со поени можни поени

1 1 6

2 2 4

3 2 6

4 4 8

5 4 24

6 4 24

7 4 32

  ВКУПНО ОСВОЕНИ ПОЕНИ : 104
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Прилог 3

Прилог 4  Евидентен лист (за наставникот) за следење и вреднување на културата 
на работа и однесувањето на ученикот во групата

Научивме:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Бевме добри во:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Треба да работиме повеќе на: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

Членови на групата: ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

Повеќето ученици во групата 1 2 3 4 ДА ДЕЛУМНО НЕ
Се мотивирани за работа, ги прифаќаат задачите во групата и 
внимателно ги извршуваат
Ги разбираат барањата и даваат свои предлози заради 
унапредување на работата на групата
Настојуваат да го ислушаат мислењето на своите соученици 
од групата
Прифаќаат туѓи предлози и работат на нивно остварување
Се залагаат за правилна распределба на обврските во групата
Соработуваат со членовите во групата и поднесуваат умерена 
критика за нивните постапки
Не се навредени ако нивниот предлог не е прифатен и 
продолжуваат со работата
Умеат да го почитуваат авторитетот на лидерот на групата ако 
тој не брани лични, туку интереси на групата
Ги ставаат интересите на групата пред личните интереси и 
истакнувања
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МЕРЕЊЕ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги користат стекнатите знаења за мерките за должина;
• да претвораат една единица мерка во поголема/помала од неа;
• да ги претвораат мерките за должина во конкретни примери од секојдневието;
• да мерат и пресметуваат должини со нестандардни мерки за должина.

Потребни материјали и опрема за реализација

• За фронтална работа
 - Кратко усно објаснување на планираната активност од страна на наставникот.

• За работа во групи
 - Наставно ливче со конкретна активност за реализација за секоја група пооделно.
 - За реализација на планираното е потребен вообичаениот прибор за пишување, калкулатори 

(пожелно е барем по еден, а може и повеќе, на секоја група), листови хартија и модели 
нестандардни мерки за мерење должина.

V одделение, Вежби за мерки за должина. Операции

МАТЕМАТИКА Гордана Андонова
 ОУ „Сандо Масев“ Струмица

Активности и насоки од претходниот час:

• За домашна работа од секој ученик е 
поба рано да се интересира и разговара со 
повозрасните лица (од неговото семејство 
или пошироко), за тоа кои мерки за дол-
жина постојат, освен метарот, т.е. со кои 
мерки за должина се мерело порано. 
Учениците можат на интернет да побараат 
податоци за тоа со какви мерки за должи-
на се мерело во минатото, кај нас и во 
други земји. Како извор на информации 
од интернет им е предложена Википедија, 
страница на која може да ѝ се верува.

• Своите податоци – одговорите од интер-
вјуата и пребарувањето на Википедија 
– да ги презентираат на следниот час по 
математика.

• Воведување на учениците
 - Наставниот час започнува со усно презентирање на добиените сознанија и одговори на 

барањата од страна на учениците, кои им беа дадени за домашна активност.

Активности на часот:
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• Тек на часот
 - Учениците се делат на 5 хетерогени групи од по 5 ученика.
 - За реализација на планираната активност е предвидена работа на групите и директна приме-

на на стекнатите знаења на конкретни барања. Се користи наставно ливче
 - Оценувањето на постигањата при реа лизација на оваа активност, т.е. точ носта на добиените 

резултати од мерењата е преку директна споредба на добиените резултати од мерењата и го-
товите мерки што ги имаме од училишниот документ – планот на училиштето.

• Завршување на часот
 - Резиме на активноста, утврдување на стекнатите знаења од мерење и користење на мерките 

за должина, табеларен приказ на добиените резултати од мерењата и дискусија за нив.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат:

• Планираната активност на учениците 
им е интересна, и без тешкотии 
се справуваат со предизвикот да 
бидат брзи, вешти и комплетни во 
реализацијата на барањата поставени 
на почетокот на часот.

• Секоја група работи на својот 
дел од задачата, самостојно, со 
висок степен на комуникација на 
членовите, почитување на разликите 
во мислењата, постапно и целосно 
изведување на процедурата на 
добивање и обработка на податоците.

• Постои раздвиженост, радост и, што 
е најважно, желба секој поединечно, 
но и како група да ја исполни 
поставената задача.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот:

Можеш ли да го претставиш сликовито секое од мерењата добиени од групата?
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Прилог 1: Наставно ливче 1: Колку е долго?

Секоја од групите е задолжена да изврши по три мерења на должините на деловите од училишниот 
двор, при што на располагање имаат нестандардни мерки за должина.
• Првата група ги врши мерењата со летва земена од училишната работилница.
• Втората група ги врши мерењата со црево за наводнување на зелената дворна површина во 

училиштето.
• Третата група ги врши мерењата со стапки.
• Четвртата група ги врши мерењата со чекори.
• Петтата група ги врши мерењата со метарска лента, позајмена од училишната работилница.

Времето за реализација на оваа активност е 15 мин. – по 5 мин. за секоја партија мерења.
Добиените резултати да се средат и запишат во табела, изразени во метри.

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТРИ МЕРЕЊА 

Група 1
(летви/пати)

Група 2
(црево/пати)

Група 3
(стапки/пати)

Група 4
(чекори/пати)

Група 5
(метарски 

ленти/пати)
1. Должина на 
парцела
1. Ширина на 
парцела
2. Должина на 
парцела
2. Ширина на 
парцела
3. Должина на 
парцела
3. Ширина на 
парцела

Забелешка:
Претходно е измерено колку метри е долга секоја од нестандардните мерки за должина, а потоа се 
мери колку пати таа се содржи во должината и ширината на дворната парцела.
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МАТЕМАТИКА Keти Наумоска 
ОУ „Кузман Јосифовски-Питу“ – Кичево

ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги измерат потребните величини на моделите на секоја група;
• да ја користат формулата за пресметување на волумен на призма;
• да користат формули за пресметување плоштини на разни видови триаголници и 

четириаголници;
• да ги изразат величините со иста единица мерка;
• да ги почитуваат правилата за работа во група;
• да бидат реални во оценувањето на другата група и на поединецот во групата;
• да ги применат знаењата во практиката (да определат волумен на некое тело и волуменот на 

телото да го претворат во литри).

VIII одделение, Вежби од волумен на призма

Потребни материјали и опрема за реализација:

• модели од картон на разни видови четириаголни призми;
• наставни ливчиња со активности за групите;
• прибор по геометрија;
• чек-листи за оценување на групите од страна на наставникот и учениците;
• чек-листа за оценување на поединецот во групата со даден клуч;
• бодовна листа

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше нагласено дека следниот час ќе работат во групи. Тие требаше да 
повторат за: 

 - формулите за плоштина на разни видови триаголници и четириаголници,
 - Питагорова теорема,
 - единиците мерки за волумен, 
 - формулата за волумен на призма.

• Воведување на учениците
 - Учениците се поделени во 5 хетерогени групи од по 5 ученици. Се повторува за призма, колку 

основи има таа, како се делат призмите и какви четириаголници можат да бидат основите во 
четириаголна призма.

 -  На групите им се дава по еден модел на права четириаголна призма. Секоја група има призма 
со различни основи (четириаголници: правоаголник, квадрат, ромб, ромбоид, делтоид). Учени-
ците го разгледуваат моделот и разговараат за него. На учениците им се дава наставно лив-
че со активност што треба да ја изработат. Учениците добро ја читаат задачата и гледаат што 
се бара во неа. 

Активности на часот
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 - Учениците треба да извршат некои мерења 
на дадените модели на призми (изработени 
од картон): активност 1 (ПРИЛОГ 1).

• Тек на часот
 - Учениците прават скица на моделот. Потоа ги 

пишуваат формулите за плоштина на основа-
та и волумен на целата призма. Вршат пре-
сметки. Мерените величини ги запишуваат со 
соодветна единица мерка по мерниот број.

 - По извршената активност 1 се задава нова 
активност 2 (ПРИЛОГ 1): призмата е пресе-
чена дијагонално. Ако е потребно, на моде-
лот или на скицата се доцртуваат потребни-
те елементи (на пр. висина) за да се пресме-
та плоштината на основата на новодобиената 
призма и нејзиниот волумен. Повторно вршат мерења, вршат пресметки и запишуваат величи-
ни изразени со точна единица мерка.

 - Од активноста 1 и активноста 2 донесуваат заклучок каков е волуменот на призмата во актив
носта 2 во споредба со волуменот на призмата во активноста 1 (ПРИЛОГ 2).

За додатна активност на овие ученици им се дава да пресметаат волумен на повеќеаголна призма 
со претходно направен модел од картон.
Податоците за извршените активности ги обработуваат компјутерски.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците добро ја прифатија работата во група.
• Се консултираа меѓу себе.
• Разменуваа мислења и идеи.
• Имаа јасна претстава што треба да работат зашто 

моделите беа пред нив.
• Се создаде натпреварувачки дух меѓу групите.
• Учениците се трудеа за да бидат што подобро 

оценети од нивните соученици.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

 - Групите ги разменуваат своите решенија така 
што групата 1 ѝ го дава своето решение на гру-
пата 2, групата 2 на групата 3... групата 5 на гру-
пата 1. Учениците ги проверуваат активностите 
на другите групи и ја пополнуваат чек-листата 
од наставникот за оценување на групите и чек-
листата за самооценување (ПРИЛОГ 3).

• Завршување на часот
 - Учениците усно презентираат како ја пополни-

ле чек-листата и кои се недостатоците на гру-
пата што ја оценувале (ПРИЛОГ 4).

 - Се прогласува групата што најдобро изработи-
ла.

 - Дел од учениците презентираат и објаснуваат 
како самите се оцениле.
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Прилог 1: Бодовна листа за оценување на истражувањето

Група 1
АКТИВНОСТ 1

Изврши ги потребните мерења на призма со основа правоаголник, а потоа пресметај го нејзиниот 
волумен!

АКТИВНОСТ 2
Призмата нека биде пресечена дијагонално. Определи го волуменот на новодобиената призма!

Група 2
АКТИВНОСТ 1

Изврши ги потребните мерења на призма со основа квадрат, а потоа пресметај го нејзиниот 
волумен!

АКТИВНОСТ 2
Призмата нека биде пресечена дијагонално. Определи го волуменот на новодобиената призма!

Група 3
АКТИВНОСТ 1

Изврши ги потребните мерења на призма со основа ромб, а потоа пресметај го нејзиниот волумен! 
АКТИВНОСТ 2

Призмата нека биде пресечена дијагонално. Определи го волуменот на новодобиената призма!

Група 4
АКТИВНОСТ 1

Изврши ги потребните мерења на призма со основа ромбоид, а потоа пресметај го нејзиниот 
волумен! 

АКТИВНОСТ 2
Призмата нека биде пресечена дијагонално. Определи го волуменот на новодобиената призма!

Група 5
АКТИВНОСТ 1

Изврши ги потребните мерења на призма со основа делтоид, а потоа пресметај го нејзиниот 
волумен! 

АКТИВНОСТ 2
Призмата нека биде пресечена дијагонално. Определи го волуменот на новодобиената призма!
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Прилог 3: Критериуми за оценување на поединецот во групата  Листа за самооценување

Чеклиста за оценување на групите од страна на учениците

Оценувач: Група 5 Оценувана: Група 4

Ученик Интерес Мери
должини

Донесува 
заклучок

Црта скица Се обидува 
да реши

Соработува

Прилог 2: Чеклиста од наставникот за оценување на групата

Учениците правилно ги
избрале величините 
што треба да се мерат

Има 
скица

Напишани се формулите
за плоштина на основата и 
волумен на призмата

Извршени се 
пресметки

Добиени 
се точни 
резултати

Величините се 
изразени во точна 
единица мерка
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МАТЕМАТИКА Марина Станоеска, 
ОУ „Рајко Жинзифов“ - Скопје

РАБОТА СО ПОДАТОЦИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да објаснуваат што е популација и да одредуваат примерок што е соодветен за даденото 

истражување;
• да составуваат табела на фреквенции со примена на ИКТ;
• да претставуваат податоци со столбест, линиски и секторски дијаграм со примена на ИКТ;
• да ги почитуваат правилата на групата.

VIII одделение, Популација, примерок, дијаграми

Потребни материјали и опрема за реализација

• компјутер за секоја група; 
• работен лист за секоја група 1, 2, 3, 4 (прилог 1а, 1б, 1в, 1г);
• работен лист за секоја група 1, 2, 3, 4 (прилог 2);
• шема со распоред за оценување (прилог 3);
• чек-листи (прилог 4 и 5);
• работен лист за лидерите на групите (прилог 6, 7, 8).

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците имаа задача да приберат податоци (прилог 1а, 1б, 1в, 1г) и да ги запишат во табела 
со фреквенции (прилог во изработка од учениците).

• Воведување на учениците
 - Со учениците се разговара за попу-

лација, примерок и за тоа како се 
претставуваат податоците, и одгова-
раат на прашања од наставникот.

• Тек на часот
 - Учениците се поделени во 4 хетеро-

гени групи (по пол и по способност).
 - Секоја група избира по еден прет-

ставник што ќе ја оценува работата 
на избраната група (претставено со 
шема, прилог 3). Ученикот оценувач 
ја следи работата на групата што ја 
оценува и резултатите ги запишува 
на чек-листа (прилог 4).

 - Секоја група избира лидер, кој ќе ја координира работата на групата, а потоа меѓу себе се дого-

Активности на часот
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Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците што побрзо напредуваат беа назначени од страна на членовите на групите за 
лидери и имаа задача да се г рижат за нивната работа, да им помагаат и да го сработат вториот 
дел од задачата, да изведат заклучок (прилог 7 и прилог 8).

• Кај сите групи се постигнати позитивни резултати.
• Од приложените чек-листи може да се согледа дека во прибирањето на податоците не 

учествувале сите ученици. 
• Учениците оценувачи малку построго ги оценуваа своите другари, но сепак солидно си ја 

извршија поставената задача.
• При самооценувањето на своите изработки учениците беа коректни. 
• Учениците што имаат пониско ниво на способности послабо учествуваа во работата на групите.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

вараат кој ученик ќе ги претстави податоците на хамер, кој ќе направи табела со фреквенции, а 
кој ќе ги претстави собраните податоци со столбест, линиски и секторски дијаграм.

 - Наставникот ја следи и ја координира работата на учениците и го следи оценувањето од стра-
на на учениците оценувачи.

 - Учениците го презентираат сработеното, и потоа секоја група добива чек-листа 2 за оценување 
(прилог 5).

•  Завршување на часот
 - Се преминува на завршниот дел од задачата (прилог 6). Лидерите се договараат меѓу себе за 

поделба на работата и се делат во две групи (А и Б). Го изработуваат својот дел од задачата и 
утврдуваат колку денари би собрале (897,84 ден.).

 - Презентација на сработеното и приложување доказ (прилог 8) од книжарница од Скопје. 
Објаснуваат и изведуваат заклучок.
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Прилог 1а – група 1

Прилог 1б – група 1

Прилог 1в – група 1

Прилог 1г – група 1

Прилог 2 – група 1

Прилог 4 – Чеклиста 1 со скала за оценување на работата на учениците 

Прилог 3 – шема за оценување 

Колку пластични шишиња се исфрлаат во корпите што се наоѓаат во училниците и во училишниот 
ходник за време од една седмица (наставна)? 
Утврдете и запишете ги податоците во табела со фреквенции!

Колку најлонски ќеси од храна се исфрлаат во корпите што се наоѓаат во училниците и во 
училишниот ходник за време од една седмица (наставна)? 
Утврдете и запишете ги податоците во табела со фреквенции! 

Колку пластични чашки од јогурт се исфрлаат во корпите што се наоѓаат во училниците и во 
училишниот ходник за време од една седмица (наставна)?
Утврдете и запишете ги податоците во табела со фреквенции!

Колку килограми хартија се исфрла во корпите што се наоѓаат во училниците и во училишниот 
ходник за време од една седмица (наставна)?
Утврдете и запишете ги податоците во табела со фреквенции!

Претставете ги собраните податоци во табела со фреквенции и со столбест, линиски и секторски 
дијаграм со помош на училишните компјутери.

Група 1, 2, 3, 4
Скала за оценување

1 2 3 4 5

* Лидерот координира со групата

* Правилно е составена табелата со фреквенции

* Правилно е претставен столбестиот дијаграм

* Правилно е претставен линискиот дијаграм

* Правилно е претставен секторскиот дијаграм

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

* Со стрелките е  
прикажан распоредот  
на групите за оценување.
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Прилог 5  Чеклиста 2 (самооценување)

Прилог 6

Изработки од учениците:

 Елементи на оценувањето
Одговор

да не

* групата избира свој координатор

* групата направи план како да ги собира податоците

* сите членови од групата активно се вклучени во собирање на податоците

* сите членови од групата активно се вклучени во обработка на податоците

* податоците се правилно претставени во табела со фреквенции

* податоците се правилно претставени со дијаграми

* јасно ги презентираат податоците 

* извлекуваат заклучок врз основа на собраните податоци

Група А
Ако хартијата се откупува по 20 ден./кг, колку денари ќе се соберат за 9 месеци и дали може да се 
искористат паричните средства за потребите на наставата по математика? Објаснете со доказ!

Група Б
Ако едно пластично шише се откупува по 2 ден., колку денари ќе се соберат за 9 месеци и дали 
може да се искористат паричните средства за потребите на наставата по математика? 
Објаснете со доказ!

Група 1

Табела со фреквенции
Денови Бр. на шишиња

понеделник 3
вторник 2
среда 5

четврток 4
петок 9

вкупно 23

Столбест дијаграм Линиски дијаграм

Секторски дијаграм
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Група 4

Група 4, оценувач од гр. 1
Скала за оценување

1 2 3 4 5

* Лидерот координира со групата х

* Правилно е составена табелата со фреквенции х

* Правилно е претставен столбестиот дијаграм х

* Правилно е претставен линискиот дијаграм х

* Правилно е претставен секторскиот дијаграм х

Прилог 8  Чеклиста 2 (самооценување) (пример)

Прилог 7  Чеклиста 1 со скала за оценување на работата на учениците (пример)

Група 2

 Елементи на оценувањето
Одговор

да не

* групата избира свој координатор х

* групата направи план како да ги собира податоците х

* сите членови од групата активно се вклучени во собирање на податоците  х

* сите членови од групата активно се вклучени во обработка на податоците  х

* податоците правилно се претставени во табела со фреквенции х

* податоците правилно се претставени со дијаграми х

* јасно ги презентираат податоците х

* извлекуваат заклучок врз основа на собраните податоци х

Прилог 9: Резултати

група А  бр. на шишиња

 една седмица 23

 еден месец 92

 учебна год. 828

 вк. денари 828

група Б  хартија-dag

 една седмица 97

 еден месец 388

 учебна год 3492

 вк. денари 69,84
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ВЕЖБИ ОД ОПЕРАЦИИ СО ПРИРОДНИ БРОЕВИ 

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги извршуваат и објаснуваат операциите собирање, одземање, множење и делење во мно же
ството No, да ги запишуваат и применуваат нивните својства;
• да решаваат равенки што се сведуваат на користење на основните аритметички операции и нив
ните својства;
• да развиваат логички заклучоци и решенија за поставени задачи; 
• да комуницираат меѓусебно во тимот за одредување на можни решенија и носење на одлуки при 
решавањето на поставените задачи.

Потребни материјали и опрема за реализација:

V одделение, Природни броеви

Активности и насоки од претходниот час

• Да се повторат својствата на операциите собирање и множење и правилата што важат за нив.

• Воведување на учениците
– Наставникот ги најавува целите и оче куваните исходи за овој час.
– Ги дели учениците во тимови и им објаснува дека преку квиз ќе погодуваат имиња на позна ти 
математичари со реша вање на бројни изрази и равенки, им ги кажува правилата што ќе важат во 
квизот и  како ќе се вреднуваат решенијата.
• Тек на часот
– Со ППпрезентација (прилог 1) започнува квизот. 
Се чита првата задача. Учениците ги реша ваат 
бројните изрази и откако ќе ја добијат вредноста, ја 
ба раат буквата на цртежот што одговара на тој број. 
Откако некој од тимовите ќе го открие решението, 
односно името на математичарот, се бележат пое
ните во табела (нацртана на таблата) и се оди на 
следна задача.  Втората и третата задача се ре
шаваат како и првата, а во че твртата учениците 
треба да напишат бројни изрази чија вредност 
одговара на одредена буква на даден цртеж како 
во претходните задачи.   
– Во текот на целиот процес на уче ње, наставни
кот со усна повратна ин формација ги насоч ува учениците  кон постигнување на целите на часот.
• Завршување на часот
– На крајот од часот се сумираат бо довите и се прогласува победничкиот тим.
– Секој тим добива инструмент за ме ѓусебно оценување со кој се оценува при донесот на секој 
ученик во тимот (прилог 2).

Активности на часот

МАТЕМАТИКА Менка Ефремовска
ОУ „Санде Штерјоски“ –Кичево

• лаптоп, проектор.
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• Ако во училницата има компјутери со пристап на интернет, 
учениците треба да пребаруваат на интернет, да најдат некој 
познат математичар и за него да напишат задача како во 
примерите од квизот.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Очекуваните исходи беа постигнати.
• Учениците беа мотивирани и вклучени во активностите 
на часот. На овој начин можат да се ре а лизираат и други 
часови, на пример операции со децимални броеви, со цели 
броеви и др.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на 
часот

Ученик секогаш понекогаш никогаш
Ги прифаќа задачите во групата и внимателно ги 
извршува.
Настојува да го ислуша мислењето на останатите 
другари во групата.
Ги прифаќа предлозите на другите и настојува да 
ги оствари.
Активен е во групата и дава свои предлози со цел 
за унапредување на работата на групата.
Добро соработува со поголемиот дел од уче ни
ците во групата.

Прилог 1:
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ТЕТИВЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК

Очекувани резултати:
Учениците:
• да го објаснат поимот тетивен четириаголник;
• да го дефинираат поимот четириаголник;
• да го применат својството за спротивните агли кај тетивен четириаголник во решавање на задачи;
• да ги почитуваат правилата на работа; 
• да се организираат лично, да бараат и да примаат сугестии и предлози;
• да го почитуваат времето – своето и туѓото, да почитуваат договор, да ги почитуваат туѓите 
одговорности.

Потребни материјали и опрема за реализација:

VII одделение, Плоштина нa круг и на многуаголник

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците добија задача да испитаат и да се потсетат околу кој многуаголник може да се опише 
кружница.

• Воведување на учениците
– Учениците добиваат наставно ливче (скала 1) и го одговараат.
• Тек на часот
– Стратегија на создавање на скала за учење
Наставно ливче (скала 2)
Учениците го добиваат работниот лист со наслов Тетивен четириаголник.
Од наставниот лист ги извлекуваат клучните прашања за тетивен чети ри
аголник.
Наставно ливче (скала 3)
Во оваа скала се наоѓаат клучните прашања поставени од страна на 
наставникот. Учениците ги споредуваат клучните прашања што ги поста
вија во скалата 2 со прашањата од скалата 3 и ги одго вараат писмено.
Наставно ливче (скала 4)
Повратна информација од поставените прашања од скалата 3, која учениците усно ја презентираат.

Активности на часот

МАТЕМАТИКА Милисав Димоски
ОУ „Св. Климент Охридски“ - Македонски Брод

• наставен лист за индивидуална работа;
• евидентен лист за наставникот за утврдување на успешноста 
на часот;
• наставен лист за секоја скала;
• наставен лист за проверка на стекнатите знаења за време на 
часот;
• скала за претворање на поените во оценка;
• лаптоп компјутер;
• ЛЦДпроектор.
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• Учениците што покажуваат побрз напредок го докажуваат доказот за збирот на аглите В и D. 

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Завршување на часот
Наставно ливче (скала 5)
Учениците треба да воспостават врска помеѓу теоријата и прак
сата. Преку дискусија тоа го презен тираат.
Наставно ливче (скала 6)
Проверка на стекнатите знаења со скала за проверка на стекна
тите знаења (прилог 1). Самооце нувањето на барањата на 
задачите е индивидуално, а улогата на наставникот е да следи 
дали и колку реално учениците ја ставаат оценката – согласно 
со скалата за проверка.

– Планираните активности на часот беа во целост реализирани.
– Учениците сами ги откриваа поимите и правилата користеќи ја секоја скала од повисоко ниво.
– Се поставија прашања за одржување на ваков тип на часови.
– Очекувањата од учениците беа исполнети.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

 Се започнува од скалата 1, која всушност претставува воведен дел на часот, со запишување 
на предзнаењата на учениците и со нивно кратко усно изнесување.
 Се истакнува наставната содржина, се дели наставниот 
материјал и се дава насока за работа пред секоја скала.
 Со скалата 2 започнува главниот дел од часот. Ученикот најпрво 
внимателно го чита текстот од скалата 2. Ги извлекува клучните пра
шања од текстот и ги поставува, а потоа ги споредува со прашањата 
од наставникот и писмено ги одговара настојуваќи да не се потпира 
на наставниот материјал – скала 3.
 Во скалата 4 учениците усно ги кажуваат одговорите на праша
њата од скалата 3, вршат корекција и бараат дополнителни појасну
вања доколку е потребно.
 Со скалата 5 започнува завршниот дел од часот. Во скалата 5 
се воспоставува врска меѓу тео ријата и праксата.
 Со скалата 6 се врши проверка на стекнатите знаења.

Прилог 1: Скалата на учење за овој час е организирана на следниот начин
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СКАЛА 6
Проверка на знаењата со решавање на тест:

Самооценување на тестот

СКАЛА 5 
Каде се применува?
Како се одредува тетивен четириаголник ако се 
дадени соодветно неговите агли и на кој друг 
начин.

Дискусија
Се собираат спротивните агли, ако нивниот 
збир е 180 тогаш тој е тетивен.
Ако околу четириаголникот може да се опише 
кружница.

Повратна информација
• Кружницата е опишана околу четириаголникот. 
Четириаголникот е впишан во кружницата.
• Страните на четириаголникот се тетиви.
• Темињата на четириаголникот се наоѓаат на 
кружницата и им припаѓаат на периферни агли.
• Спротивните агли се суплементни.
• Збирот на централните агли <A и <C е 3600
• Под б) може да се опише. Бидејќи спротивни
те агли се суплементни, значи дека четири агол
никот е тетивен.

СКАЛА 4

                                 

 Проверете колку научиле!

СКАЛА 3
Одговорете на прашањата од наставникот!
1. Каква заемна положба имаат кружницата и 
четириаголникот?
2. Што претставуваат страните на 
четириаголникот за кружницата?
3. Каде се наоѓаат темињата на четири аголни
кот и на какви агли им припаѓаат?
4. Како се вика четириаголникот ABCD?
5. Какви се спротивните агли на четириагол ни
кот?
6. Колку е збирот на централните агли <A и <C.
7. Може ли да се опише кружница околу чети
риаголник чии агли соодветно се: а) 350, 680, 
1400, 1170 и 
б) 950, 1350, 850, 450

Одговори...

Клучни прашања од ученикот: СКАЛА 2
Внимателно прочитајте го текстот од работниот 
лист со наслов ТЕТИВЕН ЧЕТИРИАГОЛНИК

СКАЛА 1
Што знаете за....?
Четириаголник. Колку изнесува збирот на 
внатрешните агли во четириаголник? Што е 
тетива? Кои агли се суплементни?

Знам дека...
– Многуаголник составен од четири страни се 
вика четириаголник.
– Збирот на внатрешните агли изнесува 3600.
– Отсечка што поврзува две точки од кружни
цата се вика тетива.
– Два агли чиј збир изнесува 1800 се викаат 
суплементни.

Прилог 2: Содржина на  скалата на учење
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ПРИМЕНА НА СЛИЧНИ ТРИАГОЛНИЦИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да воочуваат слични триаголници во даден цртеж;
• да воспоставуваат соодветства меѓу темињата на два триаголника;
• да заклучуваат кои услови се доволни за сличност на два триаголника;
• да утврдуваат сличност на два триаголника според некој признак;
• да применуваат слични триаголници при решавање на проблем од секојдневието;
• да се оспособуваат за математичко докажување на решението на проблемот;
• да селектираат и да користат разни стратегии за решавање на математички проблеми;
• да развијат позитивен став за решавање проблеми, како и да бидат истрајни во решавањето 
проблеми;
• да ја планираат и организираат својата работа на конкретна задача со помош на компјутер;
• да ги почитуваат правилата за работа во група;
• да подготват ефективна презентација.

Потребни материјали и опрема за реализација:

VIII одделение, Сличност на триаголници

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им се задава „Проблем 
на сед мицата: Дали 64=65?“, кој е пре
зентиран на ча сот во понеделник, но исто 
така „Проблемот на седмицата“ и насо
ките за негово решавање се до стап ни 
на училишната вебстраница во текот на 
целата недела. Проблемот е со иста тема
тика како мате ријалот што се изучува таа 
седмица, но е независен од училишната 
и домашната работа, тој се третира како 
дополнителен про блем од секојдневниот 
живот, кој учениците треба да го решат. 
Учениците се поттикнуваат да работат 
заедно и, доколку имаат потреба, да му поставуваат на нас тавникот прашања. Последниот час од 
седмицата (во петок), учениците  дискутираат за својата стратегија што ја користеле при решавањето 
на проблемот, се анализираат сите случаи и се ре ша ва „Проблемот на седмицата: Дали 64=65?“.

МАТЕМАТИКА Николина Ѓорчевска
ОУ „Александар Урдаревски“ - Скопје

• компјутери, проектор, печатач, хартија, ножици; 
• енциклопедии и стручна литература;
• прилог 1: Презентација со прикажан автентичен проблем, задачи, процес и  ресурси (WEB QUEST);
• прилог 2: Прашалник за групно самооценување на работата;
• прилог 3: Листа за набљудување на ученици што решаваат проблеми;
• интернет;
• програма за цртање, програма за уредување на текст, интернетпрелистувач, интернетпребарувач, 
програма за уредување на слики, програма за уредување на мултимедијални датотеки.
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• Воведување на учениците
– Со учениците се споделуваат инфор ма ции за целите на часовите и начинот на кој ќе се оценуваат 
нивните резултати.
– Се презентира пред учениците „Проблемот на седмицата: Дали 64=65?“ и се диску тира за избо
рот на стра тегии за решавање на проблемот (бура на идеи). Учениците се  поттикнати да разми
слуваат критички, да предвидуваат и да осмислат прашања што можат понатаму да ги истра жуваат.
– Учениците се делат во 3 групи според стратегијата што ја одбрале за решавање на проблемот, а 
потоа во самата група, според потребите, работат во парови или самостојно.
• Тек на часот
Ученици – истражувачи
Учениците во улога на истражувачи се делат во три групи:
а)  истражувачи – моделари
Учениците под импресии од видеоклипот со кој се покажува дека 64 = 65 изработуваат шаблони 
од картон на геометриските фигури што се среќаваат во видеоклипот, а потоа со еквивалентни 
движења на фигурите се трудат да го решат проблемот. Користат мо лив и хартија да ги запишат 
своите забелешки.
б) истражувачи – реконструктори
Учениците со помош на соодветни компјутерски програми ги креираат геометриските фигури што 
се среќаваат во видеоклипот, а потоа го ре конструираат целиот процес во кој со движење на гео
метриските фигури се покажува дека 64=65. Тие внимателно ги движат фигурите за да воочат дали 
прикажаниот филм претставува оптичка илузија. 
в) веб-истражувачи
Учениците пребаруваат слични проблеми на интернет, притоа наоѓаат информации применувајќи 
ги правилата за полесно пребарување и преземање на податоци, а исто така ја оценуваат  точно
ста, релевантноста и соодветноста на електронскиот извор на информации. Учениците ги раз гле
дуваат решенијата на слични проблеми со дадениот со цел да добијат инспирација за ре ша ва ње 
на дадената проблемска ситуација.
• Ученици – математичари
Често се случува на час по математика учениците да не се стават во најважна та улога  т.е. да би-
дат ма тема  тича ри, односно да дадат математички доказ за решението на проблемот. Затоа е по
те н цирано дека независно која стратегија ќе ја одберат учениците, нивното решение на проблемот 
мора да биде математички аргументирано. Учениците по слободен избор работат самостојно, во 
парови или во групи, почитувајќи ги туѓите идеи и размислувања.
• Завршување на часот
– Учениците добиваат усна повратна информација за нивната работа. 
– Различните решенија на проблемот се презентираат пред целото одделение и тие ќе бидат обја
вени на вебстраницата на училиштето.
– Учениците ги пополнуваат евидентните листови за самооценување на работата.

Активности на часот

Доколку има интерес кај учениците, активноста може да продолжи со тоа што ќе добијат зада ча 
решението на проблемот да го претстават во дигитална форма.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците совесно ги извршуваа своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
• Оценките што учениците си ги дадоа меѓусебно беа многу блиски и објективни. 
• Учениците го сослушуваат мислењето на другите ученици и развиваат критички став во однос на 
решението на проблемот.
• Наставникот треба да насочува во дискусиите да преовладува позитивна атмосфера во која секој 
дискутант ќе покаже респект кон работата на својот соученик.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Датум:______________
Упатство: За секое точно тврдење ставете Х во колоната (секогаш, често, ретко, никогаш) со која се 
согласува вашата група.

секогаш често ретко никогаш
Пред да започнеме со решавање на задачата 
проверуваме дали сме ја разбрале.
Се држиме до дадената задача што ни ја задава 
наставникот усно или на работен лист.
Додека работиме, секој од групата дава свои 
предлози, мислења и сл.
Секој го слуша мислењето на другарите во 
групата пред да го даде својот предлог, коментар 
или мислење.
Крајниот заклучок го даваме откако ќе направиме 
анализа на сите идеи и предлози дадени во 
групата.
Додека работиме, имаме член од групата што 
води белешки за нашите дискусии и ја координира 
работата.

Прилог 1: Прашалник за групно самооценување на работата

Прилог 2: Насоки за „БУРА ОД ИДЕИ“
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ГРАФИЧКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА 
ЛИНЕАРНИТЕ ФУНКЦИИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ја претставуваат графички линеарната функција y = kx + n;
• да разликуваат начини на задавање на функцијата;
• да ги идентификуваат својствата на линеарната функција;
• да го објаснуваат менувањето на функцијата во зависност од параметрите k и n;
• да ги читаат вредностите на функцијата од графиконот;
• да ги дефинираат поимите коефициент на правецот и пресек на права со оските x и y;
• да ја применуваат линеарната функција во секојдневниот живот.

Потребни материјали и опрема за реализација:

VIII одделение, Равенки, неравенки, функции

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека наредниот час ќе работат на графичко претставување на 
линеарната функција, па затоа треба да истражуваат на интернет каде може да се применат графи
ците од линеарните функции во секојдневниот живот.

МАТЕМАТИКА Сатки Исмаили
ОУ „Кирил и Методиј“ – Тетово

• работни листови за групна работа 1 (прилог 1);
• работни листови за индивидуална работа 2 (прилог 2);
• работни листови за индивидуална работа 3 (прилог 3);
• ЛЦДпроектор за презентација;
• математичка апликација GEOGEBRA (прилог 4);
• работен лист за учениците што побрзо напредуваат (прилог 5).

• Воведување на учениците
– Се поттикнува дискусија во врска со до би  ените податоци од истражувањето на ин тернет за при
ме на на графиците од лине арните функции во секојдневниот живот. Добиените податоци се изло
жуваат на пано во училница.
– Потоа, учениците се делат на групи, и секоја група добива работен лист за групна работа 
(прилог 1).
– Со решавање на задачите од работното ливче 1 се реализира воведната активност како мотива
ција на учениците за да можат да почнат да ги истражуваат сами својствата на графиконот на ли
неарната функција.
– По решавање на задачите од работното ливче 1, учениците заклучуваат дека графиконот на ли
неарната функција е права при што слободниот член покажува каде правата ја пресекува оската 
oy. Исто така, голем број ученици откриваат дека нула на функцијата е точката каде што правата  
ја пресекува оската ox.
– Потоа на сите ученици им беа поделени работните ливчиња 2 за индивидуална работа 
(прилог 2).
– Со решавање на задачите од работното ливче 2 учениците сами заклучија дека гра фи коните на 
линеарните функции со ист слободен член се пресекуваат на иста точка во оската oy.

Активности на часот
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– Бидејќи задачите во работните лив
чиња беа бодирани, учениците со 
размена на работните лив чи ња ги 
вреднуваат решените задачи што беа 
презентирани од страна на еден уче
ник од секоја група. 
– Потоа, пак на сите ученици им беа 
поделени работни ливчиња 3 за 
индивидуална работа (прилог 3).
– Со решавање на задачите од ра
ботното ливче 3 учениците сами дој
доа до заклучок дека гра фици те на 
линеарните функции со ист кое фи ци
ент на правецот се паралелни прави, 
а графиците на линеарните функции 
со коефициент на правецот 0 (нула) се 
прави паралелни со оската ox.
– Со решавање на задачите од 
работните ливчиња 2 и 3 се реализираше фазата истражување од циклусот на учење. 
– Потоа следи активноста на графичко претставување  на линеарната функција со примена на 
мате матичката апликација GEOGEBRA (прилог 4).
– Учениците беа многу возбудени од примената на апликацијата што овозможуваше многу брзо и 
прецизно да се претставуваат графиците и својствата на линеарната функција.    
– Неколку ученици направија неколку примери во GEOGEBRA.
Завршување на часот
– Во завршниот дел на часот направив презентација за примената на графиците на линеарните 
функции во секојдневниот живот, правејќи корелација со домашното истражување направено од 
страна на учениците.
– Сосема на крајот, реализирав краток квиз за графичкото претставување на линеарната функција, 
фронтално, со сите ученици, преку користење на презентација во Power Point.

– Учениците што побрзо напредуваат ги претставуваат линеарните функции со помош на 
апликацијата GEOGEBRA и за домашна задача треба да истражуваат задача на повисоко ниво на 
когнитивни барања (прилог 5).

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Целите на часот беа постигнати.
• Во текот на часот внимавав да го применам циклусот на учење преку сите 4 фази, користејќи за
дачи со разни когнитивни барања.
• Менаџирањето со времето беше добро планирано, па и реализацијата на часот, според мене, бе
ше докрај успешна.
• Користењето на ИКТ дополнително ги мотивираше учениците за креативноста во работата.
• Оценувањето на учениците го реализирав набљудувајќи ги сите активности на учениците, резу л
татите од истражувањата и резултатите од решавањето на дадените задачи.
• Учениците сами можеа да ги вреднуваат сопствените постигања и резултати.
• Преку работните ливчиња што беа бодирани добив повратна информација за тоа колку учениците 
ги совладаа поставените цели што планирав да ги реализирам.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1:

Повратна информација за ученикот:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ .
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Прилог 2:

Повратна информација за ученикот:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ .
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Прилог 3:

Повратна информација за ученикот:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ .
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Прилог 4:
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Прилог 5: Графичко претставување на брзината на движењето

ЗАДАЧА
Зана тргнала на пат долг 4 км. Таа го поминала овој пат за 1 час.
а) Во табелата запиши ја должината на изминатиот пат ако таа се движела со константна брзина!
б) Пресметај ја брзината во секој дел од патот!
в) Претстави ги податоците во дадениот координатен систем!

ДЕЛ НА ПАТ ДОЛЖИНА НА ИЗМИНАТИОТ ПАТ ВРЕМЕ
1 Почеток:                0 м 9.00 ч
2 9 ч 5 мин.
3 9 ч 10 мин.
4 9 ч 15 мин.
5 9 ч 20 мин.
6 9 ч 25 мин.
7 9 ч 30 мин.
8 9 ч 35 мин.
9 9 ч 40 мин.
10 9 ч 45 мин.
11 9 ч 50 мин.
12 9 ч 55 мин.
13 10 ч

Брзина на движењето на секој дел од патот 
Брзина Должина на патот ВРЕМЕ

v1 = s1 = t1 =
v3 = s3 = t3 =
v5 = s5 = t5 =
v7 = s7 = t7 =
v9 = s9 = t9 =
v11 = s11 = t11 =
v13 = s13 = t13 =
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ЦИКЛУС НА УЧЕЊЕ И ЦЕЛИ НА УЧЕЊЕТО ВО НАСТАВАТА ВО 21 ВЕК

График на функцијата

Име и презиме на ученикот: __________________________________________________________
Повратна информација за ученикот:
___________________________________________________________________________________ .
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За постигнување на целите подготвив работни ливчиња за индивидуална и групна работа на 
учени ците и презентација на својствата на графикот на линеарната функција со помош на ком
пјутер ска та технологија, поточно на математичката апликација GEOGEBRA.

Со решавање на задачите на првото работно ливче се реализира воведната активност 
(анга жирање) за мотивација за да можат да ги истражуваат сами својствата на графиконот на 
лине арната функција.

Решавајќи ги задачите од работното ливче 1, 2 и 3, учениците сами доаѓаат до заклучок пре
ку истражување на случаи во задачите за да ги забележат својствата на графиконот на лине ар ната 
функција со што се реализираше фазата истражување.

Потоа со презентација преку ЛЦДпроектор, со примена на математичката апликација 
GEOGEBRA, реализиравме заедно со учениците неколку примери од својствата на линеарните 
функции.

Потоа следеше дискусија за пристапот на учениците за примена на линеарните функции во 
секојдневниот живот, при што учениците дадоа многу интересни примери на примена на ли не ар
ните функции во секојдневниот живот. 

Менаџирањето со времето беше добро планирано, па и реализацијата на часот беше, спо
ред мене, до крај успешна. Користењето на ИКТ дополнително ги мотивираше учениците за 
креативноста во работата. 

Во текот на часот внимавав да го применам циклусот на учење преку сите 4 фази, приме
нувајќи задачи со разни когнитивни барања.

Оценувањето и самооценувањето на учениците го реализирав набљудувајќи ги сите 
активно сти на учениците, резултатите од истражувањата и резултатите од решавањето на 
дадените за дачи. Учениците сами можеа да ги вреднуваат сопствените постигања и резултати. 
Исто така јас, преку работните ливчиња што беа бодирани, добив повратни информации за тоа 
колку учениците ги совладаа поставените цели што планирав да ги реализирам.

Очекувани резултати

По реализацијата на часот учениците знаат да ја претставуваат графички линеарната 
функција y = kx + n.

Учениците ги знаат својствата на линеарната функција. Тие, според коефициентот k и слобод
ниот член n, можат да ги определуваат пресечните точки на правата со оските 0x и 0y. Исто така ја 
идентификуваат нулата на функцијата во графиконот.

Поука за реализација на оваа наставна единица во иднина ми е тоа што целосно можам да ја 
реализирам со примена на ИКТ со математичката апликација GEOGEBRA.
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МНОЖЕЊЕ НА ПОЛИНОМ СО МОНОМ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги применат знаењата од предметот преку игра;
• да развијат вештини за дизајнирање и практични искуства при изработка на игрите;
• да множат полином со моном;
• да ги применат математичките знаења во практични примери;
• да развиваат критичко мислење при решавање проблем даден во играта; 
• да ја објаснуваат постапката за множење на полином со моном;
• да ги искажуваат и применуваат правилата за множење полином со моном;
• да даваат осврт, да резимираат и да се изразуваат со сопствени зборови;
• да ги почитуваат правилата за работа во група;
• да ги систематизираат своите знаења и усно да ги искажуваат како одговор на поставено 
прашање.

Потребни материјали и опрема за реализација:

VII одделение, Полиноми

Активности и насоки од претходниот час

• Усни одговори на прашања дадени во воведниот дел од презентацијата, поставени од наставникот 
(прилог 1).

МАТЕМАТИКА Слаѓана Јосифоска
ОУ „Мирче Ацев“ - Лисичани

• Компјутер, проектор;
• подготвена презентација (прилог 1, прилог 2, прилог 6, прилог 8);
• работен лист со проблемска задача за секоја група (прилог 3, прилог 4, прилог 5); 
• листа за аналитичко оценување во група (прилог 7).

• Воведување на учениците
– На почетокот на часот сe повторува дистрибутивното својство на множењето во однос на собира
њето.
– Со помош на презентација и шематски приказ се објаснува постапката за множење на полином 
со моном.
– Учениците решаваат пример поставен на слајдот (прилог 2).
– Се задава игровна задача, во корелација со предметoт јазик, во која треба да ги применат 
стекнатите знаења од полиноми – „ОТКРИЈ ЈА МУДРАТА ИЗРЕКА“.  
• Тек на часот
Пет групи добиваат по една задача (прилог 3, прилог 4, прилог 5). На две групи задачата се повто
рува. Секоја група избира свој презентер на задачата.
Групата ги разгледува задачите, го бараат решението на секоја од нив за да ја пронајдат соодвет
ната буква што треба да се внесе во празните полиња.
– Учениците ги споделуваат индивидуалните размислувања на ниво на група и ги усогласуваат 
како заедничко можно решение, кое се забележува на наставниот лист.

Активности на часот
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– Од наставникот бараат помош доколку наидат на проблем.
– Дискутираат за решението на задачата и го споредуваат своето решение со решението претста
вено на слајдот (прилог 6).
• Завршување на часот
– Наставникот дава повратна информација за успешноста на реализираните активности, за 
евентуалните пропусти и можности за подобрување, и се дискутира за идните вакви или слични 
активности. 
– Секој ученик ја решава листата за аналитичко оценување во група (прилог 7), и се бара активно 
да учествува со сопствени размислувања и идеи, и да ги поттикнеме да соработуваат и да даваат 
свој придонес за завршување на задачата преку тимска работа. 
– На крајот се дава кратко излагање за творецот на дадените поговорки (прилог 8).

– Едни ученици на комјутер во Writer или Word ги запишуваат дадените поговорки за пароли во 
училницата. Други бараат информации и слики на интернет за изработка на ѕиден весник.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

Дефинираните цели и очекуваните ис
ходи за часот се исполнети. Учениците ги 
применуваа стекнатите знаења од наставните 
содржини за полиноми во игровната активност 
предвидена за часот и успешно ги завршија 
своите активности предвидени за часот.

Преку формирањето на различни групи, 
кои учениците ги формираат пред секој час 
по ма те ма тика ротирајќи за едно место спо
ред стрелката на часовникот, постигнавме 
резултат кај одре де ни ученици.

Покрај тоа што наставникот на целиот 
час користеше усна повратна информација, 
учениците на крајот на часот преку ана
ли  тичка листа се оценуваа во гру па. Ја 
оценуваа својата продуктивност, учество, 
комуникација, атмосфера и улога во групата.

Наставата со помош на мултимедијални средства придоне сува кај учениците да има:

– поголема мотивација, концентрација и внимание;

– поголема активност во стекнувањето на знаењата;

– поголем степен на задоволство на ученикот и наставникот во процесот на наставата и атмо
сферата на часот;

– покреативен начин на постигнување на знаења;

– повисоко ниво во квалитетот на постигнатите знаења.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1:
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Прилог 2:

Прилог 3:

ГРУПА 1
ОТКРИЈ ЈА МУДРАТА ИЗРЕКА!

Реши ги поставените задачи! За секоја задача во долната табела пронајди го решението, а 
под решението запиши ја буквата што се наоѓа покрај задачата! Кога сè ќе решиш, ќе добиеш една 
од мудрите мисли на Конфучиј, кој бил познат кинески мислител и филозоф.

С (2х2 – 3y3) × 4y М –6y3 + 4y3

Т (3х2 + 4y3) × 2х3y2 H (–5) × (4x3 – 3x2)
К (3х2 – х2 + 1) × 2х Г (3x3 – 2x2) + (x3 + x2)
О (4х2 – 3) × х2 В 5х3 + 3х3

Д 4 × (5х2 + 2х – 3) П 3х × (х – 9)
И (2х3 – 3х2 + 5х) × 3х2 Б (7х3y – 2х2) – (х3y – х2)
А (–3y2)2 Е (5х4)2

У (3х2y3)3 Р (3х + 7) × 2y
Ш (2x3y2) × (xy2)

Напомена: Бројната вредност во секоја задача се пресметува за x = 1  и  y = 1.
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14 1 9 2 14 1 –5 25 –4 9 6 9 2 16 9 14 12 3 1

–24 20 9 8 9 14 14 25 5 25 –5 25 –24 20 9 8 12 –24 20

12 –2 3 1 –5 9 16 20 27 3 12 14 25

Прилог 4:

ГРУПА 2
ОТКРИЈ ЈА МУДРАТА ИЗРЕКА!

Реши ги поставените задачи! За секоја задача во долната табела пронајди го решението, а 
под решението запиши ја буквата што се наоѓа покрај задачата. Кога сè ќе решиш, ќе добиеш една 
од мудрите мисли на Конфучиј, кој бил познат кинески мислител и филозоф.

Н (2х2 – 3y3) × 4y Ж –6y3 + 4y3

Т (3х2 + 4y3) × 2х3y2 Л (–5) × (4x3 – 3x2)
Е (3х2 – х2 + 1) × 2х О (3x3 – 2x2) + (x3 + x2)
Р (4х2 – 3) × х2 К 5х3 + 3х3

В 4 × (5х2 + 2х – 3) С 3х × (х – 9)
Ч (2х3 – 3х2 + 5х) × 3х2 Д (7х3y – 2х2) – (х3y – х2)
Б (–3y2)2 У (5х4)2

А (3х2y3)3 З (3х + 7) × 2y
И (2х2y3 + 9) × 2х

Напомена: Бројната вредност во секоја задача се пресметува за x = 1  и  y = 1.

–4 6 6 16 27 –2 –4 3 8 3 –5 8 25 9 27 16 –4 3

12 6 8 3 1 22 14 6 16 27 –2 –4 3 6 5 27

–4 6 20 27 –24 14 27 –4 6 14 6
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Прилог 5:

ГРУПА 3
ОТКРИЈ ЈА МУДРАТА ИЗРЕКА!

Реши ги поставените задачи! За секоја задача во долната табела пронајди го решението, а 
под решението запиши ја буквата што се наоѓа покрај задачата. Кога сè ќе решиш, ќе добиеш една 
од мудрите мисли на Конфучиј, кој бил познат кинески мислител и филозоф.

Ч (2х2 – 3y3) × 4y Б –6y3 + 4y3

Н (3х2 + 4y3) × 2х3y2 Т (–5) × (4x3 – 3x2)
С (3х2 – х2 + 1) × 2х Ѕ (3x3 – 2x2) + (x3 + x2)
Е (4х2 – 3) × х2 О 5х3 + 3х3

И 4 × (5х2 + 2х – 3) Б 3х × (х – 9)
З (2х3 – 3х2 + 5х) × 3х2 Ќ (7х3y – 2х2) – (х3y – х2)
А (–3y2)2 М (5х4)2

Д (3х2y3)3 У (3х + 7) × 2y
Њ (2х2y3) × (ху2)

Напомена: Бројната вредност во секоја задача се пресметува за x = 1  и  y = 1.

14 1 12 14 9 1 2 1 –5 8 1 14 8 5 –5 9 14 9

20 25 8 –5 14 8 14 8 5 24 1 12 3 –2 1 12 27 16

16 25 1 6 1 4 16 14 9

Прилог 6:
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Прилог 7: Аналитичко оценување на групна работа

Име  _________________________________                        Датум  _____________

П Р О Д У К Т И В Н О С Т
Работевме на задачата и многу 

постигнавме. 4 3 2 1 Често се оддалечувавме од задачата 
и не постигнавме многу.

У Ч Е С Т В О
Сите членови на групата работеа 

активно и дадоа придонес со своите 
идеи.

4 3 2 1
Некои се однесуваа како да не се 
членови на групата и дадоа мал 

придонес.
К О М У Н И К А Ц И Ј А

Внимателно се слушавме и 
разговаравме и тогаш кога идеите се 

разликуваа.
4 3 2 1

Често ги игнориравме идеите на 
другите, а комуникацијата беше 

еднонасочна.
А Т М О С Ф Е Р А

Имавме пријателски несогласувања; 
атмосферата беше позитивна и 

опуштена.
4 3 2 1

Често имавме непријатни 
несогласувања и затегната 

атмосфера.
У Л О Г И

Секој член се  придржуваше за 
дадената улога за да и помогне на 

целата група.
4 3 2 1

Малкумина се придржуваа за 
дадената улога за да и помогнат на 

целата група.

Прилог 8:
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АКТИВНОСТИ ОД ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
ПРОЦЕНТЕН ИЗНОС

Очекувани резултати:
Учениците:
• да идентификуваат процент, основна вредност и процентен износ;
• да пресметуваат процентен износ со директна замена во формулата;
• да пресметуваат процентен износ со решавање равенка;
• да го применуваат наученото при решавање практични задачи;
• да соработуваат и заеднички во групата да го решаваат проблемот.

Потребни материјали и опрема за реализација:

VI одделение, Операции со дропки (процент)

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците имаа за домашна работа да се потсетат за процент, основна вредност и процентен 
износ и за соодветните формули.

МАТЕМАТИКА Снежана Златковска
ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

• училница со компјутери во која има интернетврска; 
• инсталирана програма за следење на работата на учениците (составен дел од програмите на Edu 
Buntu);
• соодветно подготвена презентација WebQuest за наставната содржина (прилог 1);
• соодветно изработен тест во KEduca  (прилог 2);
• табели како финален производ, лист доволен за сите три групи (прилог 3);
• чеклиста (еден лист доволeн за 3 ученици)  (прилог 4);
• евидентен лист, 1 број (прилог 5).

 Пред почетокот на часот да се провери дали функционираат сите компјутери, дали на секој 
ученик ќе му биде достапна презентацијата. Во спротивен случај истиот час може да се спроведе 
со ЛЦДпроектор, но тогаш би требало да се изработи наставен лист наместо тестот  во KEduca.
• Воведување на учениците
 Задача во вид на обична игра: 
 Носам со себе 200 ден. од кои има и монети од по 1 ден., 2 ден., 5 ден., како и банкноти по 10 
ден. и 50 ден. 
 Прашања:
 – Колку денари е 1% од оваа сума што ја имам во мене?
 – Колку денари ќе потрошам ако купам производ што чини  50% од оваа сума што ја носам во 
мене?
 – Денес на одморот планирам да потрошам 40 денари од оваа сума што ја имам. Колку 
проценти се тоа (Слични прашања од овој тип).
 Учениците се информираа дека часот ќе го следат на своите монитори преку WebQuest и за 
таа цел беа поделени во три групи: група К што ќе врши пресметувања за клупите, група С за стол
чињата и група Т за таблите. Сите треба внимателно да ги следат упатствата од презен таци јата 
WebQuest и да постапуваат според наведените задачи.

Активности на часот
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• Тек на часот
 Сите ученици ја следат презентацијата WebQuest на своите монитори и ги извршуваат своите 
задачи. За тоа време наставникот, таму каде што тоа е можно, ја пополнува чеклистата за секој 
ученик и ги насочува во работата. Учениците вршат пресметувања, ја пополнуваат табелата даде
на во презентацијата WebQuest, ја зачувуваат во своите папки, но истовремено ја пополнуваат и 
табелата што им е дадена во печатена форма.
• Завршување на часот
 Учениците решаваат тест подготвен со KEduca и него го зачувуваат во своите папки. Пред да 
почнат со решавање, се прави договор околу  скалата за оце нување на тестовите. Бидејќи овој 
тест е со 60 поени, учениците ја предложија следнава скала:

0–20 (недоволен); 21–30 (доволен); 31–40 (добар); 41–50 (мн. добар); 51–60 (одличен).

– Учениците што побрзо напредуваат може да ги ангажираме давајќи им уште еден ценовник за 
да направат проценка што би било поисплатливо меѓу стариот и новиот ценовник. Притоа своите 
согледувања да ги запишат и образложат.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Очекуваните исходи беа постигнати. Мотивацијата кај учениците беше на високо ниво. 
– Постоеше соработка меѓу учениците, но бидејќи знаеја дека на крајот заеднички треба да наста
пат, се забележа и голема соработка меѓу групите.
– Во иднина би можело часот да се надогради со друг час, на пример: 

„ЧЕСТИТКИ!
Вие сте  избрани во конкуренција на најдобри менаџери и сега треба да направите мени од 

производи за новогодишната забава.“
– Ова би можело да се изработи во вид на проектна задача во делот на обработка на податоци.
– Времето беше соодветно бидејќи тестот во KEduca беше со ограничено време за давање одговор 
на поставено прашање, но доколку на учениците им треба повеќе време тестовите може да се 
зачуваат и да се продолжи со нивната изработка на следниот час.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Прилог 1:
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Прилог 2:
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Прилог 3:

КОНЕЧНА ТАБЕЛА ЗА КОНКУРИРАЊЕ КЛУПИ СТОЛЧИЊА ТАБЛИ
Број на производи
Цена на производот
Вкупна сума
Процент     %
Заштедена сума

Прилог 4:

Чек-листа за оценување на самостојната работа на 
ученикот X – Y

Скала за оценување
ДА НЕ 5 4 3 2 1

Ученикот учествува во пронаоѓањето податоци на ин
тернет или во користењето на ресурсите подготвени 
од наставникот
Ученикот ги идентификува P, S и i  во барањето
Ученикот учествува во пресметувањата
Ученикот е точен и прецизен во пресметките
Ученикот, освен формулата, користи и други приоди 
при решавањето на задачата
Ученикот учествува во изготвувањето на табелата 
како финален производ од активноста

Прилог 5:

ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ
за усвоеноста на очекуваните исходи од темата „Операции со дропки“ – Процент

Чек-листа за оценување на самостојната работа на 
ученикот X – Y

Скала за оценување
ДА НЕ 5 4 3 2 1

Ученикот учествува во пронаоѓањето податоци на ин
тернет или во користењето на ресурсите подготвени 
од наставникот
Ученикот ги идентификува P, S и i  во барањето
Ученикот учествува во пресметувањата
Ученикот е точен и прецизен во пресметките
Ученикот, освен формулата, користи и други приоди 
при решавањето на задачата
Ученикот учествува во изготвувањето на табелата 
како финален производ од активноста
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Прилог 6: Очекувани исходи од темата

„Операции со дропки“ – Процент

И
м

е 
и 

пр
ез

им
е 

на
 у

че
ни

ко
т

I ниво ПОМНЕЊЕ
Препознава децимална дропка
Дефинира процент
Запишува децимална дропка како 
процент и обратно
II ниво РАЗБИРАЊЕ
Претставува број во вид на процент и 
обратно
Запишува формула за пресметување на 
P, S и i
Пресметува во задачи од типот P=?  
S=?  i=?
III ниво ПРИМЕНА
Препознава во задача основна вред
ност, процентен износ и процент и 
соодветно ги користи ознаките
Пресметува P=?  S=?  i=? во поедно ста
вни текстуални задачи при претходно 
нивно идентификување
IV ниво АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, ВРЕДНУВАЊЕ
Врши проценка на P, S и i според 
однапред зададени вредности
Идентификува, проценува и пресметува 
вредност на P, S и i во текстуални зада
чи каде што тие се зададени во скриен 
вид при што не мора задолжително да 
ги користи формулите
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МАТЕМАТИКА Снежана Ристовска,
ОУ „Даме Груев“ – Битола

ГЕОМЕТРИСКИ ФИГУРИ ВО РАМНИНА

V одделение, Симетрала на отсечка, обработка на нова содржина

Потребни материјали и опрема за реализација:

• работни листови, листови во боја (празни и со подготвени цртежи на симетрали), плакатна 
хартија;

• презентација во Power Point (Impress) за играта асоцијација;
• ИКТ, интернет-врска, соодветен софтвер (листа на страници);
• пекарска хартија, стиропор, конци, хамер, топуски, леплива лента, маркери;  
• прибор за геометрија;
• фотоапарат;
• евидентен лист (стандарден); 
• дескриптивна скала на проценка; 
• листа за оценување на усна презентација на групите.

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците беа задолжуваат за овој час да ги донесат изработките направени за истражувањето 
на заемна положба на кружници (се состојат од правоаголни форми од стиропор на кои се 
прицврстува хамер) и да ги повторат поимите отсечка, средишна точка, нормала, растојание, 
видови агли и сл. 

• Воведување на учениците – игра
 - Учениците се мотивираат со играта асоцијација – прилог 1 (изработена од наставникот). Со тоа 

учениците ги повторуваат поимите што понатаму ќе се користат на часот, а воедно се мотиви-
раат за работа.

Активности на часот

Очекувани резултати:
Учениците:
• да дефинираат симетрала на отсечка;
• да ги искажуваат својствата на точките од симетралата на отсечка;
• својствата на симетралата на отсечка да ги објаснуваат со цртежи (модели);
• да ја објаснуваат постапката за конструкција на симетрала на отсечка;
• да конструираат симетрала на отсечка;
• да ја користат конструкцијата (цртањето) на симетрала на отсечка во решавање на конкретни 

примери;
• успешно да работат и соработуваат во група;
• да поврзуваат математички концепти со манипулативи и реални ситуации; 
• да развиваат аналитичко-синтетичко мислење;
• да се оспособуваат за критичко мислење и прецизно користење на математички речник;
• да користат разни извори на знаења (различни од учебник, збирка) и правилно да селектираат 

и организираат важни факти;
• да даваат конкретни и јасни објаснувања со користење на математичка терминологија.
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 - Потоа се делат во 5 групи, и секоја група добива своја задача и работен лист (прилог 2).

• Тек на часот – истражување
 - Секоја од групите работи според 

својот работен лист (прилог 2) со 
примена на техниката сложувал-
ка.

 - I група: според дадените врски 
истражува слики и описи на пои-
мот симетрала на отсечка, а по-
тоа бара (забележува и фотогра-
фира) секојдневни ситуации за 
симетрала на отсечка. Сите при-
брани податоци ги подготвуваат 
за презентација (во е-форма). 

 - II група: по добивањето на листо-
вите во различни бои (со различ-
ни цртежи на прави што сечат 
дадена отсечка) има задача да 
ја формулира дефиницијата за 
симетрала на отсечка. Оваа гру-
па добива и пекарска хартија и фломастери за да демонстрира како се поставени симетрала-
та и отсечката една во однос на друга. 

 - III група: го испитува својството на точките од симетралата на отсечка (користат конци, изработ-
ка од стиропор. Изработката се состои од поголемо парче стиропор, неколку топуски, конец во 
три бои). При своето истражување учениците имаат пред себе цртеж на симетрала на отсеч-
ка на работниот лист, па според него тие ги поставуваат конците и со различните бои (насоки 
од раб. лист) ја претставуваат отсечката (жолт конец), симетралата (зелен конец), конецот за 
мерење на растојанието на точките од симетралата до крајните точки на отсечката (црвен ко-
нец). 

 - IV група: има задача да го определи обратното својство на претходното, т.е.  прашањето за 
нив гласи: „Што претставува множеството точки во рамнината што се на еднакво растојание од 
крајните точки на една отсечка?“ И оваа група користи иста изработка како претходната и ра-
боти на сличен начин.

 - V група: има задача, од даден готов цртеж за конструкција на симетрала, да ги определи чеко-
рите на конструкцијата и да ги објасни. Резултатите од работата да ги претстави на плакатна 
хартија со користење на прибор за геометрија.

 - Во текот на целата работа, постигањата и активноста на учениците се бележат во стандардни-
те евиденти листови (прилог 8, во делот за усни одговори и интерес).

 - Првиот час завршува со завршување на истражувачката работа на секоја група. 
 - На вториот час се досредуваат сите изработки од претходниот час, и групите даваат оценка 

за својата работа (прилог 3). Според техниката на работа (сложувалка), групите презенти раат 
по определениот редослед за да се формира целината на наставната единица, а наставникот 
ја оценува презентацијата на секоја група според претходно подготвен инструмент (прилог 4). 
Наставникот ги поттикнува учениците меѓусебно да си поставуваат прашања (меѓуученичка 
дискусија).

 - На крајот им се презентира (и не мора, ако добро сработила V група) материјал од порталот на 
МОН (www.skoool.mk) за конструкција на симетрала на отсечка.

 - За примена на изученото, сите групи добиваат работен лист со исти задачи (прилог 5). По 
завршувањето на работата, се дава повратна информација за сработеното на секоја група и се 
дискутира меѓу групите.

• Завршување на вториот час
 - Учениците добиваат насоки и задачи за следно ангажирање – домашна работа (прилог 6).
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Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• За учениците што побрзо напредуваат може да се даде задача за изработка на хартиени 
украси (едноставни оригами, насоки според прилог 7) и подготовка на комплетна презентација 
во Power Point од работата на сите групи на часот.

• Учениците се мотивирани многу повеќе ако се работи со различни техники и манипулативи, 
и за нив почнува да станува предизвик задача што „предизвикува проблеми“. Избраната 
техника за работа добро одговара за постигнување на целите на часот. Понатаму сознанијата 
и изработките од овој час може да се искористат и при обработка на симетрала на агол (5, 6 
одделение), центар на опишана кружница и сл.  

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1:

Работен лист за група 1
Вашата група има задача:

1) истражувајте на интернет за поимот симетрала на отсечка (што е тоа и нејзина примена), 
2) направете слики со фотоапарат (за 10 до 15 мин. во кругот на училиштето) каде што мислите 

дека има примена на симетрала на отсечка во секојдневниот живот;
3) претставете ја вашата работа со презентација на компјутер (Power Point, на хамер или плакатна 

хартија).

• Материјал за работа: компјутер, интернет, дигитален фотоапарат, плакатна хартија, маркери, 
(веб-страници како: 

 - http://www.coolmath.com/reference/math-dictionary-B.html,
 - http://www.mathsisfun.com/definitions/bisector.html, 
 - http://www.google.com/симетрала).

Работен лист за група 2

1) Од дадените цртежи, симетрали на дадените отсечки се претставени на цртежите на зелени 
листови, а не се симетрали цртежите на црвени листови. Според цртежите, запишете ја  на 
плакатната хартија дефиницијата за поимот симетрала на отсечка! 

2) Објаснете го поимот симетрала на отсечка со користење на пекарската хартија, но без 
користење на приборот за геометрија! 

Насоки за работа:
 -  Нацртај отсечка на пекарската хартија и внимавај да не биде паралелна со рабовите на 

хартијата! Потоа опиши ги постапките од работата со пекарската хартија, со одговарање на 
следните прашања:

 - Што значи една права да биде симетрала на отсечка?
 - Послужи се со слики и зборови за да опишеш како ја конструираше нормалата на дадена 

отсечка (објасни го процесот на конструкција на симетралата на отсечка по чекори)!

• Материјал за работа: готовите цртежи, плакатна хартија, маркери, прибор за геометрија, 
пекарска хартија.

Работен лист за група 3 

• Материјал за работа: изработка од стиропор, топуски, хартија, маркери, прибор за геометрија, 
конци во три различни бои, плакатна хартија, цртеж со симетрала на отсечка.

• Со помош на дадениот цртеж и изработката од стиропор, истражувајте какво својство имаат 
точките од симетралата на дадената отсечка (споредувај растојанија)! 

• Активностите од процесот на истражување запишувајте ги во шема со триаголници според 
дадените насоки! 

Работен лист за група 4

• Материјал за работа: изработка од стиропор, топуски, хартија, маркери, прибор за геометрија, 
конци во три различни бои, плакатна хартија.

 - Што претставува множеството точки во рамнината што се на еднакво растојание од крајните 
точки на една отсечка? Активностите од процесот на истражување запишувајте ги во шема 
со триаголници според дадените насоки! 
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Прилог 2:

Клуч за успешна работа на групата 
• Да си разјасниме (во групата) што се очекува од нас!
• Додека еден зборува за зададената задача, другите слушаат!
• Одговор (решение) на групата е договор на сите членови во неа!

Направете самооценка на работата на вашата група. Притоа како критериуми за оценката 
користете го дадениот клуч и земете го предвид и крајниот продукт од вашата работа!

Соработката во групата е:

слаба делумно добра добра  одлична

Изработката на групата е:

слаба делумно добра добра  одлична

Работен лист за група 5

Запишете ги чекорите на конструкцијата на симетрала на отсечка според дадениот цртеж! 

• Материјали за работа: плакатна хартија, прибор за геометрија, маркери.
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Прилог 3:

Група бр. _________ „ДА“=ü

подготовка
На почетокот ги поставува материјалите

Проверува дали има сè што е потребно и дали функционира

организација

Има јасен вовед

Има логичен развој

Има цврст заклучок

Материјалот е јасно поврзан со темата на презентацијата

содржина
Презентацијата покажува добро користење на изворите

Презентацијата дава релевантни податоци

презентација
Зборува јасно

Користи математички речник

Способности за 
усна презентација

Очигледни се јасноста и текот
Добро одговара на прашањата

Прилог 4:

1. Нацртај отсечка AB =73 mm  а потоа нацртај ја нејзината симетрала!
2. Нацртај отсечка со должина 9 cm а потоа подели ја на 4 еднакви дела!
3. Нацртај отсечка со произволна должина, а потоа подели ја на два дела така што eдниот да биде 

трипати поголем од другиот!
4. Ова е слика од нашето училишно игралиште. Средишната линија на ракометното игралиште 

во училишниот двор е избришана. Можеме ли ние како математичари да си помогнеме и во 
спортот? Како ќе го направиме тоа со помош на нашите познавања од геометрија? Објаснете го 
решението на проблемот во целост во дадената табела! 

Потребен прибор
Постапка опишана во 
чекори
Математички поими 
и постапки што ги 
користев те во описот на 
постапката 
Коментар!
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Прилог 5:

Прилог 6:

• Секој ученик да направи избор на цртежи од ликовно образование  и изработки од ТО каде 
што е застапен концептот на симетрала на отсечка и да направи нивна анализа (каде и како е 
применет тој концепт, тема на дискусија за наредни часови).

• Направи модели на агли од хартија (тапи, прави, коси) и искористи ги за да одговориш на 
следното прашање: „Што претставува множеството од точки што се на еднакво растојание од 
краците на аголот?“ 
Истражувај и со пекарска хартија! Документирај го процесот на истражување!

Направете модели според дадените цртежи и насоки во прилогот!
Притоа секое превиткување по симетрала означете го (нацртајте го) со линијар за по отворањето 
да се видат сите искористени симетрали!
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ИНФОРМАТИКА Ѓорѓина Димова
ОУ „Страшо Пинџур“ – Неготино

ПРОЕКТИ СО ПРОГРАМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ

VII одделение, Наставна содржина: Техники за работа со слика или фотографија во 
текстуален документ – изработка на оригинални документи

Потребни материјали и опрема за реализација:

• компјутери, интернет и програма за обработка на текст – Writer;
• план за работа (прилог 1);
• упатство за работа (прилог 2);
• Web quest – хардвер (прилог 3);
• холистичка листа за оценување на крајниот продукт (прилог 4);
• листа за самооценување на учениците (прилог 5);
• упатство за работа со слики и фотографии во програмата за уредување на текст (прилог 6);
• вики-страница – Wiki – (може и блог) на која се поставени дискусии за евалвација на секој 

реализиран час и листите за самооценување (креирани со polldaddy.com) на учениците: 
www.informatika-osnovno.wikispaces.com

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека 3 часа ќе изработуваат списание за хардверските 
елементи на компјутерот како наставно средство за учениците од 5 одделение.

• Им беше дадена задача да повторат за форматирање на текст, вметнување на слика во текстот, 
поставување на текстот во колони.

Активности на часот
• Воведување на учениците

 - На учениците им се соопштува дека следните три часа треба да изработат списание за хард-
верските елементи на компјутерот. Истото списание ќе биде искористено како наставно сред-

Очекувани резултати:
Учениците:
• да вметнуваат слики и фотографии во текстуален документ;
• да го поставуваат текстот во колони;
• да пребаруваат соодветни информации на интернет;
• да преземаат слики од интернет;
• да користат фотоапарат за фотографирање на хардверските елементи на компјутерот;
• да креираат оригинални документи;
• да изработуваат списание користејќи програма за обработка на текст за хардверските делови 

на компјутерот;
• ефективно да работат во група, да разменуваат мислења;
• да даваат мислење за изработениот продукт според критериумите за оценување;
• да пополнуваат онлајн-листи за самооценување.

Активности на часот
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ство при изучување на тие содржини 
во петто одделение. Учениците се де-
лат во 4 групи: зелена група – централ-
на единица, црвена група – влезни еди-
ници, сина група – излезни единици и 
жолта група – единици за надворешна 
меморија.

• Тек на часот
• Час 1

 - Најпрво од групите се бара да израбо-
тат холистичка листа според која ќе се 
оценува  крајниот продукт – списани-
ето. При тоа наставникот им потенци-
ра на учениците дека треба да се води 
сметка како за изгледот на списание-
то така и за оригиналноста – текстот не 
смее да биде ископиран од интернет и треба да се користат фотографии што се направени од 
учениците или што се преземени од интернет со лиценца – дозволени за некомерцијална упо-
треба.

 - Кога учениците ќе ја изработат холистичката листа, наставникот им дава веќе подготвена ли-
ста (прилог 4), и преку разговор се врши 
споредување на листите изработени од 
учениците и онаа од наставникот.
 - Наставникот на групите им дава план 

за работа (прилог 1), упатство за работа 
(прилог 2). Учениците имаат 2-3 минути 
да дискутираат. 
 - Секоја група со помош на Web Quest 

пронаоѓа на интернет информации и 
слики за соодветните хардверски еле-
менти. Оние елементи што ги има во 
компјутерската училница учениците ги 
фотографираат за да ги искористат во 
списанието.
 - Учениците ги снимаат сите документи, 

слики и фотографии за следниот час. На 
веб-страницата www.informatika-osnovno.
wikispaces.com, во делот Проекти од ин-

форматика – дискусија, учениците пишуваат рефлексија за изработеното. 
• Час 2

 - Информациите што учениците ги про-
нашле претходниот час се печатат. 
Секоја група ги разгледува и утврду-
ва што ќе напише во списанието. На-
ставникот усно ги потсетува ученици-
те на критериумот за оригиналност на 
текстовите.

 - Наставникот ги проверува подгот-
вените текстови и им дава повратна 
информација за квалитетот на текстот. 
Секоја група преминува на пишување 
на текстот во Writer. Се поставуваат и 
сликите. При тоа се користи упатство-
то за работа со слики и фотографии 
со програмата за уредување на текст 
(прилог 6).
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Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Доколку некоја група побрзо заврши со задачата, ѝ се дава да ја изработи насловната страница 
на списанието. Инаку, добро е наставникот да има веќе подготвена насловна страница.

• Планираните очекувани резултати беа постигнати.
• Учениците активно учествуваа во работата и беа мошне задоволни од начинот на кој се 

работеше на проектната задача.
• Речиси сите ученици даваа придонес во работата на групите.
• Оценките што ги дадоа учениците беа слични со оние што им ги даде наставникот.
• Користењето на Web quest го зголеми квалитетот на пронајдените информации од Интернет.
• Учениците посебно беа заинтересирани за изработката на оригинални документи и на тоа 

обрнаа големо внимание.
• Истиот начин на работа може да се применува и на другите проектни задачи од овој предмет.
• Најголем интерес предизвика дискусијата на вики-страницата, како и онлајн-пополнувањето 

на листите за самооценување за кое учениците рекоа дека треба секогаш да се применува на 
ваков начин.

 - Учениците ги снимаат започнатите списанија. На веб-страницата оставаат рефлексија за ра-
ботата на вториот час.

• Час 3
 - Се преминува на завршното уредување на списанието. Се допишуваат текстовите, се вметну-

ваат сликите, се поставува текстот во колони. Се поставуваат рамки и засенчувања. 
 - Се спојуваат сите делови од списанието во едно и се печати. Се бара од групите да го оценат 

списанието според критериумите што се дефинираа на првиот час. Потоа наставникот пове-
дува дискусија за оценките што ги дале групите – секоја група треба да образоложи зошто ја 
дала оценката.

 - Потоа наставникот на учениците им дава листи за самооценување (прилог 5). Потоа од нив 
бара истата листа да ја пополнат и на веб-страницата.

 - Разговара со нив околу начинот на кој се врши самооценувањето – на лист или со формулар 
на интернет.  

 - Им дава усна повратна информација за изработеното списание.
 - Учениците на веб-страницата оставаат рефлексија за третиот час. Наставникот поведува раз-

говор со нив: „Што научив? На какви тешкотии наидов? Како ги надминав тешкотиите?“. 

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1 - План за работа

Прилог 2 - Упатство за работа:

Изработка на листа за оценување на крајниот продукт.

Фотографирање на хардверските елементи достапни во училницата и пронаоѓање на 
слики од интернет на останатите елементи.

Пребарување на информации на интернет – Web Quest.

Сумирање на собраните информации – определување на текстот што ќе се внесе во 
списанието.

Поставување на сликите и фотографиите во списанието.

Спојување на деловите на списанието во едно.

Печатење на списанието.

Важно: По секој завршен час да се направи рефлексија на изработеното на веб-страницата на 
информатика: www.informatika-osnovno.wikispaces.com

1. Изработете план за работа. Еден ученик задолжете да внимава на тоа дали се 
следи и исполнува планот за работа.

2. Отворете ја презентацијата Web Quest – hardver и следете ги упатствата во неа.
3. Оние хардверски елементи што ги има во училницата сликајте ги, а оние што ги 

нема најдете ги на Интернет при тоа внимавајќи на лиценцата за користење на 
сликите.

4. Собраните податоци внесете ги во еден документ. Отпечатете го документот.
5. Разгледајте ги информациите, проучете ги и одлучете што ќе напишете во 

списанието.
6. Користејќи го упатството Работа со слики и фотографии во програмата 

за уредивање на текст креирајте со списанието – внимавајте на листата за 
оценување на крајниот продукт.

7. На крајот на секој час на страницата на информатика: www.informatika-
osnovno.wikispaces.com оставајте рефлексија за изработеното. Логирајте се со 
корисничките имиња и лозинки кои ви се дадени на страницата.

8. Дадете оценка за својата изработка според Холистичката листа за оценување 
на списанието.

9. Споредете ја оценката со онаа што ви ја дал наставникот.
10. Пополнете ја листата за самооценување – Листа за самооценување на 

работата на проектната задача.
11. Исто така оставете рефлекција за вашата целокупна работа на веб страницата.
12. Листата за самооценување пополнете и ја онлајн на вики страницата.
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Прилог 3 - Web Quest

Прилог 4 - Холистичка листа за оценување на продуктот

5
Списанието е направено според сите барани услови. Содржината на документот 
одговара на наставната содржина. Текстот е оригинален – не е копиран од интернет. 
Информациите се составени од: описот и главните карактеристики на секој елемент. 
Сликите се фотографии од уредите што ги има во компјутерската училница 
(направени од учениците) или се преземени од интернет со лиценца –  дозвола 
за некомерцијална употреба.  Документот изгледа како весник, текстот е поставен 
во колони. Има дополнителни елементи – истакнат текст, рамки, кои го прават 
поинтересен за разгледување.

4
Списанието е направено според бараните услови. Содржината на документот 
одговара на наставните содржини. Текстот е оригинален, но има мали недостатоци 
– испуштени се некои главни карактеристики на елементите што се опишуваат.  
Сликите се добро поставени, но некои елементи не се гледаат добро. Документот 
изгледа како весник, текстот е поставен во колони. 

3
Списанието е направено, но нема оригиналност – текстот е копиран од интернет и 
не се внимавало на лиценцата при пребарувањето на сликите. Целата работа нема 
содржински редослед. Нема слики за сите елементи. Визуелно нема добар изглед. 
Се добива впечаток дека е само случајна збирка на текст и слики.
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Прилог 5

2010/2011

Листа за самооценување на работата на ученикот во проектната задача
Техники за работа со слика и фотографија во текстуален документ.  

Примери на оригинални документи

Наставно подрачје: Проекти со програмата за обработка на текст

Име и презиме на ученикот
____________________________

 

При работата на оваа проектна задача:

Содржините и барањата на задачата ми беа јасни.

Задоволен сум од изработеното.

Јас активно учествував во работата на групата и дадов голем 
придонес во изработката на крајниот продукт.

Членовите од групата ги прифаќаа моите идеи и предлози.

При работењето на оваа задача научив: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Моите јаки страни се: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Моите слаби страни се: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Во оваа задача посебно сум горд: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Прилог 6 - Креирање на списание со програмата за уредување текст Writer

Внесување на слика или фотографија во текстот

Најпрво напишете го текстот! За да работите полесно, сите слики што сакате да ги употребите 
ставете ги во една папка!

За вметнување на слика во текстот се користи наредбата: Вметнување – Слика – Од 
датотека. При тоа ќе ви се отвори следниот прозорец:

Во Look in ја бараме папката во која ни се сместени сликите. За да ја вметнете сликата кликате 
два пати на неа.

Сликата ќе се вметне во текстот. Околу сликата има рачки со кои можете да ги менувате 
димензиите на сликата. 

Кога ќе ги вметнете сите потребни слики, треба да го поставите текстот во колони. За таа цел го 
селектирате и ја извршувате наредбата Форматирај – Колони. 

Не заборавајте да поставите растојание помеѓу колоните!
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Прилог 7 - Screen shot од дискусиите на вики-страницата и листата за самооценување
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ДЕЈСТВО НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ НА СПРОВОДНИК
НИЗ КОЈ ТЕЧЕ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да го сфатат дејството на магнетното поле врз спроводник со струја како динамичко дејство на 
две магнетни полиња;
• да знaат дека насоката на силата што го придвижува спроводникот низ кој тече електрична струја 
кога на него дејствува магнетно поле зависи од насоката на електричната струја и од насоката на 
магнетното поле;
• да објаснат како се јавува завртното дејство на правоаголната рамка што е во магнетно поле и 
кога е поголемо завртувањето;
• да вршат усна презентација и да дискутираат за дадена презентација;
• ефективно да работат и да соработуваат во група, да ги разберат и правилно да ги применат 
критериумите за заемно оценување.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• потковичест магнет, додатни магнети со различна 
јачина, спроводници, батерии, спроводници поставени 
во форма на лулашка;
• лист за утврдување на предзнаењата на учениците 
(прилог 1);
• работен лист за секоја група (прилог 2);
• чек-листа за проверка на изведбените активности 
(прилог 3 – пополнува наставникот);
• чек-листа за проверка на усвоените знаења за секој 
ученик (прилог 4);
• учебник за осмо одделение;
• пребарување на интернет.

VIII одделение, Електрични и магнетни појави

ФИЗИКА Танка Хаџи-Тоневска
ОУ „Војдан Чернодрински“ - Скопје

• На претходниот час учениците добиваат задача да повторат за магнетното дејство на електрич-
ната струја, видовите магнетни полиња во зависност од формата на спроводникот и јачината на 
магнетното поле во зависност од јачината на струјата низ спроводникот, како и задача за одре ду-
вање на насоката на магнетното поле во зависност од насоката на струјата низ спроводникот. Исто 
така, според насоки дадени од наставникот, учениците, распоредени во групи, добиваат домашна 
задача да изработат праволиниски спроводник што виси во вид на лулашка за што треба да ги иско-
ристат своите знаења од предметот техничко образование.

Активности и насоки од претходниот час



П
риродни науки

92

• Воведување на учениците
 - Учениците добиваат по еден лист со пра шања 
(прилог 1) преку кој наставникот ќе ја ди ја гностицира 
состојбата со предзнаењата на учениците. Откако уче-
ниците ќе одговорат на поста вените задачи, наставникот 
на графоскоп ги презентира одговорите така што секој 
ученик ќе може да се самооцени и да процени колку ја 
владее материјата.
 - Со учениците се споделуваат информации за це-
лите на часот и начинот на кој ќе се оценуваат нивните 
резултати.
 - Учениците треба да откријат што ќе се случи со 
праволиниски спроводник доколку го стават во полето на 
потковичест магнет и низ него пуштат да тече струја.
• Тек на часот
 – Секоја група одредува свој лидер, кој ќе ja координира работата на групата. Еден ученик 
може да биде задолжен за набавка на потребните материјали, еден да врши прибелешки во текот 
на работата, а еден ќе биде задолжен за презентирање на согледувањата. Секој член во групата 
треба активно да учествува во работата. Секоја група добива по еден работен лист што ги води 
учениците во активностите што треба да ги изведат (прилог 2).
 – Секоја група дава свои заклучоци од извршените набљудувања, кои ги запишува во работниот 
лист.

 – Во интерес на времето првата група дава одговор 
на задачите 3 и 4 и останатите ученици дискутираат 
за нивните излагања. Втората група дава објаснување 
на задачите 5 и 6, а третата група дава толкување на 
задачите 7 и 8. Наставникот координира и дава насоки 
во водењето дискусии. Цело време наставникот ја 
следи работата на групите и води евиденција внесувјќи 
ги своите забелешки во чек-листа за проверка на 
изведбените активности (прилог 3).
 – На тој начин преку експериментирање и набљуду-
вање учениците откриваат дека спроводникот низ кој 
тече струја, кога ќе го ставиме во внатрешноста на 
потковичест магнет, се занишува зашто на него дејствува 

сила, која по интензитет зависи од јачината на магнетот и од јачината на струјата, а по насока 
зависи од насоката на струјата и од поставеноста на половите на магнетот.
 – Наставникот графички го објаснува појавувањето на силата, која во чест на Андре Ампер го 
носи името Амперова сила.
• Завршување на часот 
 – На крајот од часот секој ученик добива чек-листа (прилог 4) во која исказите ги вреднува како 
точни или неточни, и потоа листата ја заменува со другарот до него со што ќе биде применет методот 
на заемно оценување.

• Врз основа на добиените сознанија за движење на правоаголна рамка низ која тече струја и што 
е сместена во магнетно поле, наставникот бара од учениците да дефинираат какво претворање 
на енергии се случува во овој систем. Потоа ги запознава учениците со направата со чија помош 
електричната енергија се претвора во механичка енергија, односно со електричен мотор (елек тро-
мотор). На понапредните ученици им задава домашна задача да изработат едноставен електромо-
тор следејќи ги упатствата од наставникот. Дополнително ги упатува на адресата на интернет 
http://www.hb.quik.com/~norm/motor/ каде што можат да добијат дополнителни информации за 
практичната изведба на електричниот мотор.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

Активности на часот
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– Учениците беа воодушевени од оваа форма на работа. 
– Учениците зедоа активно учество како во активностите така и во водењето на дискусии.
– Во училницата имаше работна атмосфера.
– Учениците совесно ги извршуваа своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
– Мал проблем беше времето од 40 мин. така што чек-листата за проверка на знаењата учениците 
ја пополнија на почетокот на наредниот час.
– Во иднина, за да се добие на време, би можело учениците да не ги бараат сами потребните 
материјали, туку да им бидат веќе поставени на работните маси, така што би можело да остане 
време и за проверка на наученото.
– Следењето на работата на групите во сите сегменти е малку комплексно и за тоа е потребно 
искуство и стекнување рутина низ работата.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Прилог 1: Лист за утврдување на предзнаењата на учениците

1. Што се појавува околу спроводник низ кој тече струја?
2. Каква е формата и насоката на магнетното поле на праволиниски спроводник? (нацртај!)
3. Како се поставени силовите линии и која е нивната насока во внатрешноста на поткови чест 
магнет? (нацртај!)



П
риродни науки

94

Прилог 3: Чек-листа за проверка на изведбени активности

Вештини Група Добро Бара подобрување Коментар

Набавка на 
материјали

I * Немаше проблеми 
при селекцијата на 

материјали
II *

III *

Планирање и 
изведување на 
активностите

I * Втората група малку 
подолго работеше на 

изведбата
II *

III *

Користење 
упатства

I * Упатството јасно 
ги водеше во 
активностите

II *

III *

Користење 
ресурси

I * Овде беше потребна 
мала помош од 

наставникот
II *

III *

Следење на 
чекорите од 

работниот лист

I *
Сите групи успешно ги 

следеа чекоритеII *

III *

Изведување 
заклучоци

I *
Низ дискусии се 

надминуваа дилемитеII *

III *

Презентирање на 
заклучоците

I *
Презентацијата беше 

добро обмисленаII *

III *

Прилог 2: Работен лист 

Задача 1:
Разгледајте го работниот лист за да направите список на материјали. Ученикот задолжен за наба вка 
на материјали ги зема од демонстрационата маса.

Задача 2: 
Состави струен круг со помош на спроводникот што го изработивте како домашна задача! 
Проводникот во форма на лулашка постави го во внатрешноста на потковичест магнет така што ќе 
стои нормално на магнетните силови линии на магнетното поле на потковицата!
Затвори го струјниот круг и набљудувај ја појавата!

Задача 3:
Што се забележува кога низ спроводникот ќе потече струја?

Задача 4:
Менувај ги условите во кои се наоѓа спроводникот:
а) зголемувај ја јачината на струјата и забележи ги промените!
б) менувај ја јачината на магнетот со тоа што ќе додаваш магнетчиња врз потковицата и забележи ги 
промените!

Задача 5: 
Испитај од што зависи насоката на отклонување на спроводникот низ кој тече струја, а се наоѓа меѓу 
половите на потковичест магнет!

Задача 6:
Со кое правило се одредува насоката на отклонувањето на спроводникот? Запиши како го користиме 
правилото!

Задача 7:
Опиши што ќе се случи ако наместо еден праволиниски спроводник имаме правоаголна рамка меѓу 
половите на магнетот! Доколку има потреба користи го учебникот!

Задача 8:
Во кои делови од рамката ќе се појават сили што ќе го движат спроводникот?
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Прилог 4: Чек-листа за проверка на знаењата

По секое тврдење заокружи Т – доколку сметаш дека тврдењето е точно,  или 
Н – доколку сметаш дека не е точно.

1. Спроводник со струја сместен во магнетно поле почнува да се движи 
под дејство на силата наречена Амперова сила. Т Н

2. Насоката на придвижување зависи само од насоката на струјата низ 
спроводникот. Т Н

3. Насоката на придвижување зависи и од насоката на струјата и од 
насоката на магнетното поле на потковичестиот магнет. Т Н

4. Ако истовремено се променат насоката на струјата и насоката на 
магнетното поле, Амперовата сила не ја менува насоката. Т Н

5. Појако магнетно поле воопшто не влијае на големината на Амперовата 
сила. Т Н

6. Причина за појава на Амперова сила е меѓусебното дејство на две 
магнетни полиња што се наоѓаат во исто време на исто место. Т Н

7. Со помош на спроводник во форма на рамка низ кој тече струја и што е 
поставен во магнетно поле на потковичест магнет може електричната 
енергија да се претвори во механичко движење.

Т Н

8. Амперови сили се јавуваат во сите четири страни на правоаголната 
рамка. Т Н

Наставната единица ја разбирам:
а)  8 точни заокружувања (одлично);
б)  6 точни заокружувања (добро);
в)  4 точни заокружувања (доволно);
г)  2 точни заокружувања (недоволно).

Забелешка: Секој ученик го пополнува листот и го заменува со другарот до себе, и сите заедно 
минуваат низ тврдењата, така што секој ученик е во состојба да го прегледа листот на другарот до 
себе со што е применет и методот на заемно оценување.
Листа за евалвација на постигнатите резултати од чек-листата за самовреднување (прилог 4)
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ФИЗИКА Елизабета Ѓорѓиева
ОУ. „Св. Кирил и Методиј“ - Кочани

РАЗЛОЖУВАЊЕ НА БЕЛА 
СВЕТЛИНА – ДИСПЕРЗИЈА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да наведат од колку и од кои бои е составена белата светлина;
• да објаснуваат што претставува виножитото и зошто се појавува во природата;
• да демонстрираат виножито по вештачки пат;
• да објаснуваат што е дисперзија на белата светлина;
• да пребаруваат информации на интернет;
• да работат во групи;
• да испланираат и изведат експеримент;
• да изработат презентација и да презентираат.

VIII одделение,  Светлински појави

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците беа информирани за активноста што следи.  
• Треба да направат виножито по вештачки пат. За таа цел треба да ја повторат содржината од 
учебникот за појавата дисперзија на светлината. 
• Треба да соберат информации за тоа на интернет, како и од некоја дополнителна литература.
• Им се укажува кон што треба да ги насочат своите пребарувања.

• учебник за осмо одделение;
• компјутери (интернет);
• силен млаз вода;
• црево;
• прскалка за вода;
• рефлектор;
• статив висок околу 2 m;
• флип-камера;
• дигитален фотоапарат;
• наставно ливче;
• работен лист.

• Воведување на учениците
 – Учениците работат во три хетерогени групи од по 6 ученика, и секоја група добива инфор-
ма тивен лист (прилог 1) во кој накратко е објаснето дека ќе треба по вештачки пат да направат 
дис перзија на светлината, односно по вештачки пат да ја добијат природната појава виножито.

Активности на часот
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 – Во информативниот лист се запишани повеќе врски преку кои учениците можат да пре ба-
раат на интернет и да погледаат примери од дисперзија на светлината.
 – Се води дискусија околу подготовките за експериментот (што е потребно да се набави, каде 
ќе се изведе експериментот, што ако не успее, што ќе треба да се снима со флип-камерата за вре-
ме на експериментот и сл.).
• Тек на активноста
 – Бидејќи експериментот е од таква природа што треба да се користи јак млаз од вода, учени-
ците го изведоа во училишниот двор. За голема среќа тој ден имаше сонце (значи немаше потреба 
од рефлектор). Учениците поставија долго црево од 30 м. Го спроведоа од чешмата во училиштето 
до врвот на кошаркарскиот кош во училишниот двор. На крајот на цревото се стави прскалка за 
вода, која млазот од вода го претвораше во воден прав. Се пушти силен млаз вода наспроти сон-
чевите зраци и веднаш се појави виножитото. Учениците го снимаа со флип-камера и го фото гра-
фираа. 

 – За време на активноста се водеше дискусија меѓу наставникот и учениците околу тоа дека 
треба да се води сметка од која страна стоиме за да можеме да го видиме виножитото, затоа 
што учениците констатираа дека виножитото не се гледа од секоја страна, туку само кога тие беа 
завртени со грбот кон сонцето. (Значи констатираа дека е важен аголот на прекршување на свет-
линските зраци од водените капки). Тие исто така дискутираа и за спектарот од седумте бои од кои 
е составено виножитото. Ги гледаа и покажуваа со прст.
• Завршување на часот
 – Учениците се вратија во училницата и секој ученик доби наставно ливче на кое требаше да 
одговори на неколку прашања поврзани со појавата дисперзија на светлината (прилог 2).
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Формативно оценување
 • Усна повратна информација (дискусии, коментари);
 • Писмена повратна информација (наставно ливче).

Оценување на учениците

Очекуваните резултати беа постигнати.
Учениците со својата активност успеаја:
 • да добијат виножито;
 • да согледаат дека белата светлина е составена од 7 основни бои (виножито); 
 • да согледаат дека е важен аголот на прекршување на светлинските зраци за да може да се 
разложи белата светлина (дисперзија);
 • да работат во групи;
 • да пребаруваат на интернет;
 • да подготват и изведат експеримент;
 • да уредат снимен материјал;
 • да презентираат.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

 Учениците што добро работат со компјутери го обработија снимениот материјал од флип-
камерата и дигиталниот фотоапарат преку програмата Windows Movie Maker, така што направија 
краток филм, а потоа сето тоа го презентираа пред наставниците и пред повеќе ученици во училиштето 
(прилог 3).

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

Задача:  Да се направи виножито по вештачки пат
 Секој ученик од трите групи е должен да ја прочита и да ја научи содржината за разложување на 
белата светлина – Дисперзија, која се наоѓа на стр. 127, 128 и 129 во учебникот по физика за осмо 
одделение. 
 • Првата група (што не значи дека не може истото да го прават и останатите групи доколку 
можат) да пронајде нови врски, но и да ги разгледа подолу дадените на интернет преку кои ќе 
согледа примери како да се направи виножито по вештачки пат.
 • Втората група да испланира што е потребно да се донесе за да може да се реализира 
активноста (или неколку активности).
 • Третата група треба да ја реализира активноста (да создаде виножито со помош на останатите 
групи).
 Трите групи мораат да работат координирано цело време бидејќи една без друга не ќе можат да 
ги реализираат активностите.
 Додека ја работите оваа активност, ќе треба да сликате и фотографирате, така што подоцна 
некои од вас ќе направат краток филм користејќи Windows Movie Maker и ќе го презентираат.

Прилог 1: Работен лист - Дисперзија на светлината
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Одговори на следниве прашања: 

1. Што претставува белата сончева светлина?       5 б./

2. Што претставува дисперзија на светлината?      5 б./

3. Што е виножито?          5 б./

4. Од колку бои е составено виножитото и кои се тие?      5 б./

5. Објасни како резултат на што настанува виножитото!
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
             10 б./
Бодовна листа
25–30      (5)
20–24      (4)
13–19      (3)
  6–12      (2)
  0–8        (1)                                                                  наставник: _____________________

Прилог 2: Наставно ливче

Врски:
 http://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow

 http://opticalillusion.wordpress.com/2008/07/21/how-to-make-a-rainbow-at-home/

 http://www.google.com/images?hl=mk&biw=1024&bih=379&q=rainbow&um=1&ie=UTF-8&source=univ
&ei=9vQNTZrVNtKu8QOx5pSCBw&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CB8QsAQ
wAA

 http://www.google.com/#q=rainbow&hl=mk&sa=G&prmd=ivns&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei= 
OvUNTaGcFYeV8QOn55SCBw&oi=video_result_group&ct=title&resnum=6&ved=0CD8QqwQwBQ&fp=
6d51b480feb47c30

 http://www.wikihow.com/Make-a-Rainbow
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ФИЗИКА Маргица Џунова
ОУ. „Петар Поп-Арсов“ – Извор

АКТИВНОСТ – ВЕЖБА ЗА ЛОСТ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да дефинираат што е лост; 
• да разликуваат видови на лостови; 
• да го применуваат лостот во практична задача (на терен);
• да поставуваат и да решаваат проблемска задача со примена на лост;
• да размислуваат критички (да поставуваат прашања, да дискутираат, да извлекуваат заклучоци и 
да воопштуваат);
• да направат презентација од реализацијата на проблемската задача;
• успешно да работат во група.

VII одделение,  Движење и сили

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека наредните два часа ќе работат на решавање на проблемска 
задача на терен, користејќи ги лулашките, поточно клацкалките во школскиот двор.
• Исто така имаа за задача по часовите да отидат во амбуланта (каде што ги прават и своите систе-
матски прегледи), и секој да си ја измери сопствената маса (поради тоа што таму има дигитална 
вага).

• двокрак рамнокрак лост (лулашка);
• метарска лента;
• фотоапарат; 
• компјутери (лаптопи);
• калкулатор;
• ЛЦД-проектор;
• работни листови за групите (прилог 1, прилог 2);
• инструмент за оценување: чек-листа за проверка на изведбените активности (прилог 5);
• ПРИЛОЗИ од презентацијата на учениците сликани на терен.

• Воведување на учениците
 – Со учениците се споделуваат информации за целите на часот и начинот на кој ќе се 
оценуваат нивните резултати.
 – Учениците добиваат работен лист со упатство за работа и работат во 3 групи (прилог 1). На 
теренот каде што има повеќе клацкалки, пред да почнат со работа, одговараат на прашањето: 
„Каков вид на лост претставува клацкалката?“. 

Активности на часот
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• Тек на првиот час
 – Следејќи ги упатствата, по двајца од групата седнуваат на клацкалката и се обидуваат да по-
стигнат рамнотежа. Едниот ученик седнува на крајот на клацкалката, а другиот се поместува накај 
оската, сè додека не постигнат рамнотежа. Другите ученици од групата со метарска лента вршат 
мерења на растојанијата на кракот a и кракот b, а добиените вредности ги запишуваат. Потоа уче-
ниците што мереле си ги сменуваат улогите со оние од клацкалката, со цел сите да бидат вклучени 
во истражувањето и воспоставувањето на рамнотежата.
Во текот на часот наставникот ги следи активностите на учениците и помага кога е потребно.
 – Потоа се враќаме во училница и водиме дискусија околу мерењата и воспоставувањето на 
рамнотежа.
 – Го читаат работниот лист 2 (прилог 2) во кој се бара да се состави проблемска задача во која 
ќе ги искористат своите податоци за тежината и растојанието на кракот a. Учениците се договараат 
како да ги искористат податците од мерењето од терен во составување то на проблемската задача.
• Тек на вториот час
      Вториот час го започнуваме со повторување на равенката за лостот, потоа со составувањето на 
проблемската задача од страна на учениците во групите, користејќи го листот со прилогот 2.
 – Учениците ги користат своите вредности за масата, ја наоѓаат сопствената тежина и тежината 
на товарот, и ги применуваат во равенката за лостот.
 – Го определуваат растојанието на кракот b математички, при што користат калкулатори.
 – Го споредуваат добиениот резултат со извршеното мерење на терен и меѓусебно во групата 
дискутираат, извлекуваат заклучоци и воопштуваат.
 – Потоа изготвуваат презентација за лостот со проблемската задача во POWER POINT.
 – Лидерите на групите ги презентираат резултатите. Се води дискусија околу резултатите до-
биени по математички пат и се споредуваат со податоците добиени на терен. Заклучуваат дека 
резултатите се исти, односно резултатите од мерењето на терен и математичките резултати се 
совпаѓаат. Со тоа заклучуваат дека равенката за лостот се потврдува и практично на терен.
 – Во завршниот дел на часот учениците се оценуваат формативно преку чек-листа за проверка 
на изведбените активности (прилог 8).
 – Наставникот дава повратна информација за успешно реализираните активности од страна на 
учениците.

 – Доколку постојат лаптопи во училиштето, може да се носат на теренот, и учениците што се 
побрзи, повешти и задолжени околу примената на ИКТ да ги внесуваат податоците од мерењето 
директно во нив.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 – Во текот на сите активности учениците покажаа голем интерес, мотивација и релаксирана 
атмосфера.
 – Извршувањето на активностите на терен околу воспоставувањето на рамнотежата на 
клацкалките и прецизноста во мерењата, како и нивната сериозна ангажираност и совесност ги 
надмина очекувањата на наставникот.
 – Составувањето на презентација беше исто така без проблеми и покажа дека учениците ги 
оствариле и реализирале зададените цели на часот.
 – Оваа вежба овозможува учениците многу полесно да го сфатат и докажат законот за лост во 
примери од секојдневието.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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УПАТСТВА И НАСОКИ ЗА РАБОТА
1. Седнете на краевите на клацкалката!
   – Дали сте во рамнотежа?
2. Едниот ученик нека седне на едниот крај на клацкалката, а другиот со поместување нека го 
открие растојанието на кое треба да седне за да бидат двајцата во рамнотежа!
3. Измерете го растојанието со метарската лента на едниот крак (a) и растојанието на кое треба да 
бидете во рамнотежа (b)!
4. Запишете ги добиените вредности!

Прилог 1: Работен лист бр. 1

УПАТСТВА И НАСОКИ ЗА РАБОТА
 1. Од добиените вредности составете проблемска задача во која ќе ги искористите вашите 
податоци за тежината и растојанието за кракот (a), при што растојанието на кракот (b) да биде 
непозната величина!
 2. Применете ја равенката за лостот и според вашите податоци одредете го непознатото 
растојание на кракот (b)!
 НАПОМЕНА: Најпрво одредете ги вашите тежини според вашите податоци за измерената маса, 
а потоа применете ги како сила F и товар G!
3. Спореди ги резултатите добиени по математички пат со запишаните мерења од теренот!
4. Изгответе презентација во POWER POINT на ниво на група!

Прилог 2: Работен лист бр. 2

ПРОБЛЕМСКА ЗАДАЧА
 На кое растојание од потпорната точка на клацкалката треба да седне Бојан чија маса е 79 kg за 
да биде во рамнотежа со Вергим чија маса е 44,6 kg? Вергим се наоѓа на растојание од 1,05 m.

Прилог 3:
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 Име и презиме на ученикот__________________ Датум:__________

 Цел: Изведување на теренска вежба Наставна единица: Лост (равенка за лост)

Изведување Присуство Редослед Коментар
Го зема потребниот материјал
Проверува дали има сè што е потребно
Го следи редоследот на упатството
Воспоставува рамнотежа на клацкалката
Користи метарска лента за мерење на 
должината
Точно и прецизно врши мерење
Правилно ги запишува вредностите на 
растојанијата, нивните ознаки и мерни 
единици
Составува проблемска задача
Ја применува равенката за лост –матема-
тички пресметува
Изготвува презентација во POWER POINT

Прилог 5: Чек-листа за проверка на изведбената активност (теренска вежба)

ПРОБЛЕМСКА ЗАДАЧА
 На кое растојание од потпорната точка на клацкалката треба да седне Бојан чија маса е 79 kg 
за да биде во рамнотежа со Вергим чија маса е 44,6 kg? Вергим се наоѓа на растојание од 1,05 m.
 F1  a = G  b F1 = m  g = 44,6 kg  10 m/s2 F1 = 446 N;
 446 N  1,05 m = 790 N  b G = m2  g = 790  10 m/s2 G = 790 N;
 468,3 Nm = 790 N  b            
 b = 468,3 Nm / 790 N = 0,6 m (0,59 m)
– математичко пресметување на растојанието на кракот b.

Прилог 4:
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ФИЗИКА Валентина Мишкова Кенкова
ОУ. „Кирил Пејчиновиќ“ - Скопје

ИЗГРАДБА НА СОВРЕМЕНИ 
ДОМОВИ (ПРОЕКТ)

Очекувани резултати:
Учениците:
• да истражуваат како се градат современи домови;
• да откријат од кои делови на градбата би можело најмногу да се изгуби топлинска енергија и како 
тоа да се елиминира со користење на добри материјали за градба;
• да истражуваат кои материјали најмалку ја загадуваат животната средина;
• да истражуваат како се гради современ дом во светот и да откријат дали Македонија ги следи 
новините во градењето на современи домови;
• да изработат проект што ќе го презентираат пред учениците, наставниците и
родителите.

VIII одделение,  Внатрешна енергија

Потребни материјали и опрема за реализација:

Насоки од претходниот час

• Учениците имаат задача своите знаења стекнати со изучување на темата Внатрешна енергија 
да ги применат при изработка на проектот.

• интернет, списанија, печатени медиуми;
• интервју со соодветни стручни лица;
• проектен план за учениците (прилог 2);
• дневник за учење;
• извештај од проектот;
• компјутер за изработка на презентацијата на проектот во Power Point;
• проектен план за наставникот (прилог 1);
• чек-листа за оценување на образецот на проектен план на учениците (прилог 3);
• бодовна листа за оценување на спроведувањето на истражувањето (прилог 4);
• листа за бодирање при оценување на извештај од проект (прилог 5);
• чек-листа за оценување при усна презентација (прилог 6).

Планирање	и	организирање	на	проектот
 • Се избира тема на проектот и се дефинираат целите што треба да се постигнат. 
 • Учениците планираат како ќе го реализираат проектот во времетраење од 5 недели.
 • Се договараат и ги определуваат задачите на секој член од групата.
 • На учениците им се соопштуваат критериумите според кои ќе бидат оценувани за секоја фаза 
од проектот. 
 • Учениците ги дефинираат активностите и времето на реализација со пополнување на 
Образецот за проектен план за учениците. 
 • Учениците при планирањето добиваа усна повратна информација (УПИ) и писмена повратна 
информација (ППИ).

Активности
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 • Проектниот план на учениците 
беше оценет со листа за оценување 
на образецот на проектен план на 
учениците (прилог 3).
 • Максимумот проценти предви-
ден за оценување на проектниот план 
е 20%.
Спроведување	на	истражувањето
 • Учениците ги посетија градеж-
ното претпријатие „Дабар ДООЕЛ“, 
бирото „DSC Design“ и Градежниот 
факултет при Универ зи тетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. Тие на-
правија интервју со одговорните лица.
 • Посетите и интервјуата беа фотографирани и снимени во аудиотехника, а најдобрите беа 
избрани за презентација.
 • Во текот на посетите учениците се консултираа со наставникот и добиваа повратна инфор ма-
ција.
 • Оваа фаза од проектот беше оценета со бодовна листа за оценување на спроведувањето на 
истражувањето (прилог 4).
 • За реализација на оваа фаза се доделуваат максимум 30% од вкупната оценка.
Изготвување	на	извештај
 • Учениците ги собраа сите податоци, ги обработија и ги издвоија најдобрите и навајжните.  
 • Учениците ги финализираа своите извештаи и ги обработија во Power Point.
 • Извештајот на учениците беше оценет врз основа на листа за бодирање при оценување на 
извештај од проект (прилог 5).
 • Максимумот проценти предвиден за оценување на извештајот е 30%.
Презентирање	на	резултатите
 • Учениците ги презентираат резултатите од проектот во Power Point пред своите соученици, 
пред наставниците и родителите.
 • Презентацијата на учениците беше оценета со чек-листа за оценување при усна презента-
ција (прилог 6).
 • Максимумот проценти предвиден за оценување на презентацијата е 20%.

 Учениците што побрзо напредуваат се лидери во проектот; воедно ги поттикнуваат другите 
ученици исто толку активно да учествуваат во активностите околу проектот.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 Групата мошне успешно го изработи проектот. При оценувањето учениците освоија максимално 
поени. Запознавањето со критериумите за оценување однапред придонесе за поквалитетни резул-
тати, поголема одговорност кон работата и придржување кон временската рамка. Сите ученици мак-
симално се ангажираа во изработката на проектот. Презентацијата беше на високо ниво. Проектот 
целосно беше доста успешно сработен.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Опис на проектот
 Учениците се ангажираат во проектот да истражуваат што се подразбира под поимот современ 
дом, како се гради и како со неговата изградба ќе се заштеди енергијата. Преку интервју и разговор 
со стручни лица треба да дојдат до податоците што сè е потребно за да се изгради современ дом.    
 Учениците исто така го реализираат истражувањето користејќи интернет и разни списанија 
Исто така доаѓаат до податоци кои материјали треба да се користат за да се заштити животната 
средина. Резултатите треба да се изработат во Power Point. 
Образовни цели
 1. Учениците да научат кои материјали се користат при изградба на современи домови.
 2. Учениците да одкријат од кои делови на градбата би можело најмногу да се изгуби топлинска 
енергијата и како тоа да се елиминира со користење на добри материјали за градба.
 3. Учениците да научат кои материјали најмалку ја загадуваат животната средина.
 4. Учениците да изведуваат заклучоци од добиените податоци при истражувањето.
 5. Учениците да умеат своите знаења да ги презентираат пред другите ученици и наставници.

Фаза на 
проектот

Продукт Постапка на вреднување Процент 
во општата 

оценка
Планирање и 
организирање 

(1. недела)

Проектен план
(проектен план 
за учениците 
– прилог 2)

Писмен план според образецот даден од 
наставникот

Усна повратна информација
Чек-листа за оценување проектен план на 

учениците (прилог 3)

20%

Спроведување 
на истражува-
њето (2. и 3. 

недела)

Интервју со 
стручни лица
Дневник за 

учење

Писмена повратна информација
Усна повратна информација

Бодовна листа за оценување на 
спроведувањето на истражувањето (прилог 4)

30%

Изготвување 
на завршниот 

производ
(4. недела)

Проект
Групен 

извештај

Листа за бодирање при оценување на 
извештај од проект (прилог 5)

30%

Презентирање 
на финалниот 

производ
(5. недела)

Презентација 
во Power Point

Чек-листа за оценување при усна 
презентација (прилог 6)

20%

Прилог 1: Образец на проектен план (за наставникот)
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Прилог 2: Образец за проектен план (за учениците)

Образец на проектен план Штиклирај ако е „ДА“
1. Има пополнет образец $
2. Прашањата се соодветни на темата $
3. Предвидува средства и материјали што ќе ги користи 

при истражувањето
$

4. Планира подготвување прашања со кои ќе анкетира $
5. Временска рамка $
6. Задолженијата се соодветни на можностите на 

учениците во групата
$

% во вкупната оценка (планирано 20%) 20%

Прилог 3: Чек-листа за оценување на образецот на проектен план на учениците

ПРОЕКТЕН ПЛАН

Темата на нашиот проект е: Изградба на современи домови
Неколку прашања на кои сакаме да дадеме одговор:
 1. Што се подразбира под поимот современ дом?
 2. Што најпрво ни е потребно за да изградиме современ дом?
 3. Што би заштедиле и што би добиле со ваквиот начин на изградба на домот?
Неколку средства/материјали што ни се потребни за да го реализираме нашиот проект:
 • интервју со соодветно стручно лице;
 • енциклопедии, списанија, печатени медиуми;
 • интернет.

План на проектот:

Активност
Недела 1 Планирање на текот на истражувањето и барање на извори потребни за 

проектот
Недела 2 Подготвување на прашањата за интервјуто со соодветното лице
Недела 3 Средба со стручно лице, прибирање и обработка на податоците
Недела 4 Обработка на податоците во Power Point и подготовка за презентација
Недела 5 Презентација на проектот
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5 мај Þ Се одржа првиот состанок со настав-
ничката по физика. Ни беа дадени упатства во 
врска со про ектот. Се запознавме со главните 
цели на наше то истражување. Треба да на-
правиме интервју со лич ности од областа на 
градежништвото и архитектурата, кои ќе ни 
помогнат во нашето истражување. Не сме еме 
да препишуваме од интернет и списанија. Ни 
беше дадена задача да изработиме акционен 
план со кој треба да го испланираме целиот 
тек на истра жувањето. Сè што ќе направиме ќе 
ни биде оценето според одредени критериуми 
што наставничката по физика ни ги соопшти на 
состанокот.
5 мај – 9 мај Þ Го изработивме акциониот план за 
ис тражувањето и баравме извори што би ни служеле, од лични контакти, со барање на информации 
на интернет и во именик. Планираме да го завршиме целиот проект до крајот на месец мај.
8 мај Þ Телефонски закажавме средба со про фесорката Валентина Панчовска.
9 мај Þ Разговаравме со професорката Валентина Панчовска од Градежниот факултет, која ни 
даде неколку информации што би можеле да ни помогнат во врска со темата што ја обработу ва-
вме. Вети дека ќе нè поврзе со соодветна професорка, која ќе ни одговори на сите наши прашања 
што се од нејзината област.
10 мај – 14 мај Þ Ги подготвивме прашањата за интервјуто. Тоа се 15 прашања што сметаме дека 
се најважни за оваа тема и дека опфаќаат сè што треба да истражиме:
 – Што се подразбира под поимот современ дом (кои се неговите карактеристики)? 

 – Кои начини на изградба на современи 
домови се користат во Македонија, а кои во 
светот, за да можеме да кажеме дека домот е 
добро изолиран?
 – Што би заштедиле и што би добиле со 
ваквиот начин на изградба на домот?
 – Што најпрво ни е потребно за да изградиме 
енергетски ефикасен дом?
 – Со кои материјали би ја направиле 
изолацијата и како ќе ни помогнат да ја 
задржиме топли ната во домот?
 – Кои градежни материјали и која изолација 
се користат при изградбата на ѕидовите на 
куќата?
 – Kако се гради покривот на куќата за да не 

се губи преку него топлината од домот?
 – Какви прозорци треба да се користат и каде треба тие да бидат насочени за да биде објектот 
енергетски ефикасен?
 – Дали во минатото, при изградба на куќите, луѓето располагале со некои материјали за тер-
мичка изолација?
 – Кои материјали што денес се користат во градеж ништвото се штетни за човековото здравје 
или пак ја загадуваат животната средина?
 – Дали Македонија ги следи новитетите од другите високоразвиени земји во поглед на изград-
бата на енергетско ефикасни објекти?
 – Кои се најновите достогнувања во сферата на термичката изолација, а сè уште не се приме-
нуваат кај нас?
 Наставничката немаше никакви забелешки околу прашањата. Се обидуваме да се поврземе со 
луѓе што би можеле да ни помогнат во врска со нашето истражување. Пребаруваме на интернет и 
во списанија околу дадената тема.

Дневник за текот на истражувањето –
Изградба на современи домови VII
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Спроведување на истражувањето и пишување извештај Бодови
1. Користи изворни информации 3
2. Има логичен развој 3
3. Прашањата се добро поставени 3
4. Листата со прашања е однапред подготвена 3
5. Материјалот е поврзан со тематиката на проектот 3
6. Текстот е јасен 3
7. Истражувањето дава релевантни информации 3
8. Води дневник за работата 3
9. Материјалите покажуваат добро користење на изворите 3

10. Ја почитува поставената временска рамка 3
ВКУПНО БОДОВИ 30

Бодовите се соодветни на проценти

Прилог 4: Бодовна листа за оценување на спроведувањето на истражувањето

14 мај Þ Ја посетивме градежната фирма „Дабар“ во нивната канцеларија во Кисела Вода. Тие 
ни кажаа како тие ги градат и ги изолираат нивните згради. Ни ги пренесоа нивните практични 
искуства, и со тоа веќе ја имавме основата на нашиот проект.
17 мај Þ Го посетивме проектантското биро „DSC Design“. Таму зборувавме со архи тектите Крсте 
Петков и Саша Величковска. Тие со задоволство нè примија и ни објаснија многу работи што нè 
интересираат во врска со изградбата на современите домови. Сите нивни одговори многу ни 
помогнаа. Ги поставивме горенаведените прашања што претходно ги имавме смислено.
28 мај Þ Го посетивме Градежниот факултет во Скопје, каде што се сретнавме со професор ката 
Мери Цветковска, која ни одговори на сè што имавме да прашаме во врска со нашиот проект. 
Ги поставивме истите прашања како и во „DSC Design“ и добивме поопширни одговори. Со ова 
интервју имавме реализирано сè што планиравме да посетиме и да истражиме. Сега ни останува 
само да ги средиме податоците.
29 мај – 8 јуни Þ Ги средуваме информациите од целото истражување и подготвуваме презен та-
ција во Power Point. Неколку дена останувавме по часовите за да се договориме заеднички, сите 
членови на групата. Како прво, направивме план што сè ќе содржи нашата презентација, како ќе им 
ги пренесеме на другите нашите сознанија.
9 јуни Þ Проектот беше презентиран пред наставниците, родителите и учениците. Презентацијата 
содржи 24 слајда и трае околу 17 минути.
 За време на изработката на целиот проект добивавме усна повратна информација за дневникот 
од страна на наставничката по физика Валентина Мишкова Кенкова.

Тема: Изградба на современи домови

• Извештајот е добро организиран и поврзан
• Главните прашања во проектот се нагласени
• Одредени се потребните ресурси за проектот
• Постапките што се користени во проектот се јасни                   
• Резултатите се јасно презентирани
• Истражени се причините што стојат зад резултатите
• Детално се разгледани импликациите од резултатите
• Целосно, извештајот е многу добро презентиран

30%

Прилог 5: Листа за бодирање при оценување на извештај од проект
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Усна презентација Штиклирај ако е „ДА“
Подготовка
На почетокот ја поставува опремата $
Проверува дали има сè што е потребно и дали сè функционира $
Организација
Има јасен вовед $
Има логичен развој $
Има цврст заклучок $
Материјалот е јасно поврзан со тематиката на презентацијата $
Содржина
Презентацијата покажува добро користење на изворите $
Презентацијата дава релевантни информации $
Презентација
Зборува јасно $
Користи соодветен јазик $
Користи соодветни движења на телото $
Поставува прашања и дава одговори на прашањата $
Ги почитува спецификациите за временските рокови $

Прилог 6: Листа за оценување при усна презентација

• Извештајот, главно, е добро организиран
• Главните прашања се изложени прилично јасно
• Наведени се неколкуте извори што се користени во проектот
• Опишани се постапките што се користени во проектот, иако тие не се доволно јасни
• Резултатите од проектот се релативно јасни
• Се разгледуваат извесни импликации од резултатите
• Целосно, извештајот е доста добро презентиран

25%

• Извештајот е релативно добро организиран
• Наведени се некои од главните прашања
• Опишани се постапките што се користат во проектот, иако тие не се доволно јасни
• Резултатите од проектот се релативно јасни
• Се разгледуваат извесни импликации од резултатите
• Целосно, извештајот е добро презентиран

20%

• Извештајот покажува извесни елементи на организација
• Направен е обид да се наведат главните прашања
• Опишани се извесни постапки
• Презентирани се аспектите на резултатите
• Се разгледуваат извесни импликации од резултатите
• Целосно, презентацијата на резултатите е соодветна

15%

• Извештајот покажува минимална организација
• Главните прашања не се јасни
• Потребна е поголема јасност на постапките 
• Резултатите се презентирани со минимум детали
• Се разгледуваат извесни импликации од резултатите
• Генерално презентацијата е соодветна

10%
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Извештај од реализиран проект

 Светски тренд е да се изнајдат економични извори на енергија, кои ќе овозможат добивање 
поефтина енергија, а од друга страна ќе ја зачуваме максимално животната средина. Истовремено 
се јавува потреба да се премине кон изградба на современи домови во кои нема да дојде до загуба 
на енергијата. Тоа подразбира добра изолација и употреба на современи градежни материјали во 
изградбата на домовите.
 Нашата цел беше да истражиме и да изработиме проект на оваа тема и со тоа да ги проши ри ме 
нашите знаења што би ни помогнале во нашата понатамошна професионална ориентација.
За да ја оствариме нашата цел, го испланиравме текот на истражувањето со изработка на проектен 
план, за сите планирани и реализирани активности водевме дневник и постојано се консултиравме 
за текот на активноста со нашиот ментор, наставничката Валентина Мишкова Кенкова. Сите пода-
тоци што ги добивме од посетата на грдежното претпријатие „Дабар ДООЕЛ“, градежното биро „DSC 
Design“ и Градежниот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и од нашите 
пребарувања по интернет-страници, списанија, стручна литература и други извори ги обработивме 
во компјутерска презентација. 
Целата наша активност беше заокружена со пре зентацијата, која се одржа на 9 јуни 2010 г. во ки-
но салата на училиштето пред наши соученици, пред директорката на нашето училиште, психо ло-
гот, наставници и родители. Од сите присутни добивме позитивни коментари за нашиот труд и за 
презентацијата. Со оваа презентација ја заокруживме целата наша активност. 
Овој проект значеше многу за сите нас што учествувавме во него. Научивме како се градат совре-
мените домови со примена на изолациони материјали за да се заштеди енергија. Освен тоа, нау-
чивме како се изведува еден целосен проект преку истражувачки активности и придржувајќи се на 
одредени чекори. Сите овие искуства многу ќе ни послужат во нашето понатамошно образование.

Способности за усна презентација
Ги приспособува информациите за слушателите $
Очигледни се јасноста и текот $
Добро одговара на прашањата $
% во вкупната оценка (планирани 20%) 20%
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ФИЗИКА Аида Петровска
ОУ. „Димитар Миладинов“ – Скопје

ТЕМАТСКО ПОВТОРУВАЊЕ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да решаваат проблемски ситуации, воопштуваат, извлекуваат заклучоци;
• да ги применуваат знаењата при решавање на проблеми;
• да демонстрираат воздушен притисок, зголемен притисок и вакум;
• да создадат понизок притисок;
• да објаснуваат кога телата пливаат, лебдат или тонат;
• да демонстрираат дека за секоја акција постои реакција;
• да објаснуваат од што зависи рамнотежата.

VII одделение,  Движење и сили

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

– На учениците им беше најавено дека наредните 2 часа ќе работат на проблемски задачи за 
откривање на дејството на силите, за атмосферски притисок, потисок и рамнотежа (тема: Движење 
и сили).
– Учениците добија задача да се потсетат на Њутновите закони, на потисокот во течности и гасови, 
на рамнотежните положби на телата.

– функционален картон со насоки за изработка на апаратура, насоки за изведување на експери-
мент и прашалник за самооценување на работата на групата (прилог 1);
– потсетник за групна работа за секоја група (прилог 2);
– евидентен лист за наставникот – за утврдување на успешноста на часот реализирана со ре ша-
вање проблеми (прилог 3);
– најлонски ќеси, гумени ракавици, пластични шишиња, стаклени тегли, рибарски конец, конзерви, 
плинско решо, изџвакана гума за џвакање, цевки за сок, кибрит, картончиња и др.

Прв час
– Учениците работат во групи и од функционал-
ниот картон (прилог 1) се запознаваат како да 
изра ботат апаратура што им е потребна за 
изведување на експериментот.
– Учениците ги земаат потребните материјали и 
работат според упатство.
– Наставникот ја следи работата на групите, пома-
га доколку е потребно и пополнува евидентен 
лист.
– Наставникот дава општа повратна информација 
за сработеното и најавува дека наредниот час 
секоја група ќе презентира што сработила. 

Активности на часот
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Презентациите можат да бидат усни или во вид на постер.
– Го собираме отпадот, а изработките ги оставаме на соодветно место.
Втор час
– Учениците ги демонстрираат и презентираат своите трудови од претходниот час.
– Групите меѓусебно си ја разменуваат изработената апаратура и секоја група ги изведува другите 
експерименти.
– Учениците ги пополнуваат евидентните листови.
– Наставникот го дополнува евидентниот лист.
– Ги враќаме материјалите и изработките на своето место и го собравме отпадот.

 Ги следат активностите од секоја група, забележуваат, евидентираат и внесуваат на своите 
страници на „Thinkquest“. Потоа дебатираат, внесуваат фотографии од експе ри ментот и шеми, доне-
суваат заклучоци и бараат мислења за сработеното од ученици и наставници од други училишта.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Во текот на сите активности учениците покажаа голема мотивација, постоеше конструк тивна 
атмосфера и заемно почитување.
– Учениците совесно ги извршуваа своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
– Оценките што учниците си ги дадоа меѓусебно беа објективни и соодветни на дадените крите ри-
уми.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

ГРУПА  1 –  СМАЧКАНА КОНЗЕРВА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Во овој експеримент користи готварска ракавица или, уште подобро, 
само набљудувај, експериментот нека го изведе наставникот!
Демонстрирање на атмосферски притисок, разлика од притисоците и вакуум.
Материјали и апарати: празна конзерва од некој пијалак, плинско решо, плиток сад со вода.
Постапка:
– Во празна конзерва налеј 30 ml вода и загревај на плинско решо додека да зоврие!
– Остави ја да врие 20–30 ѕ!
– Подготви еден плиток сад со студена вода (длабочината на водата да биде 2–3 cm)!
– Користи ја готварската ракавица или крпата за да не се изгориш и нурни ја конзервата во студе-
ната вода со отворот надолу!
а) Што се случило?
б) Што се случило со пареата во конзервата кога конзервата се допрела со студената вода?
в) Зошто студената вода навлегла во конзервата?

ГРУПА 2 – СТРУЕЊЕ НА ВОЗДУХОТ
Како струењето на воздухот создава низок притисок?
Материјали и прибор:
– 2 картончиња, 2 моливи.
Постапка:
– Исечи 2 картончиња во правоаголна форма со димензии 7 cm X 10 cm (точноста во големината 
не е важна)!
– Картончињата свиткај ги околу молив, ќе заличат на авионско крило!
– Извитканите картончиња обеси ги слободно да висат на два моливи што ќе ги држиш во рацете 
паралелно еден до друг на растојание 3–4 cm!

Прилог 1: Функционален картон со прашалник за самооценување
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– Кога картончињата ќе се смират почни полека да дуваш 
меѓу нив!
* Врз овој принцип се конструирани многу летала, на овој 
начин се однесуваат и гласните жици во нашето грло.
а) Што очекуваш да се случи додека дуваш?
б) Што се случи?
в) Како би ја објаснил оваа појава?
г) Каква последица има овој ефект врз покривите од куќите во 
случај на силен ветер?

ГРУПА 3 – НУРКАЧ
Како можеш на едно тело да му ја менуваш тежината и да 
го видиш како плива, како лебди, како тоне?
Материјали и апарати:
– дрвено стапче (чкорче кибрит), гума за џвакање 
(изџвакана), пластично шише од 2 l, чаша со вода. 
Постапка:
– Од дрвено стапче и гума за џвакање направи пловка со густина малку помала од густината на 
водата!
– На едниот крај од стапчето налепи толку изџвакана гума колку пловката да стои вертикално над 
површината на водата околу 1/8 од својата должина или помалку!
– Проверка дали одбравме доволно количество гума за џвакање ќе направиме во чаша со вода.
– Направената пловка стави ја во пластично шише, претходно наполнето со вода, и затвори го со 
затка!
– Стисни го шишето силно со рацете и почекај!

– Потоа пополека намалувај го стисокот!
а) Што се случува?
б) Можеш ли да објасниш зошто?
в) Кога едно тело плива, кога лебди, кога тоне?

ГРУПА 4 – АКЦИЈА И РЕАКЦИЈА
Демонстрирање на акција и реакција.
Материјали и апарати:
– најлонски конец долг 5–6 m, балон,  
пластично цевче, пластично прстенче (алка).
Постапка:
– Врзи го конецот за закачалка или квака во 
училницата!

– На отворот од балонот постави (залепи) цевка од сокче, а на неа парченце од цевка или алка!
– Протни го конецот низ алката и твојата апаратура е подготвена за работа.
– Затегни го конецот!
– Преку цевката надувај го балонот и пушти го!
а) Што се случува?
б) Зошто е тоа така?
в) Познаваш ли уште некој пример кога телото се однесува вака?

ГРУПА 5 – ВОЛШЕБНО ЈАЈЦЕ
Демонстрирање на зависноста на стабилноста на телата од местоположбата на тежиштето.
Материјали и апарати:
– пластично јајце, малку сунѓер, текче или навртка.
Постапка:
– Обиди се пластичното јајце да го поставиш да стои со еден од врвовите на маса!
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– Отвори го јајцето, во него стави го текчето или навртката, а останатиот простор пополни го со 
сунѓерот!
– Затвори го јајцето и повторно обиди се да го поставиш да стои!
а) Што се случува?
б) Во што се состои волшебноста на ова јајце?
в) Дали досега си се сретнал со некое тело со вакви својства?

  ЛИСТА ЗА САМООЦЕНУВАЊЕ                                      Име и презиме:_____________________
1. Какво беше твоето учество во решавањето на проблемот?
2. Што научи од ова практично искуство?
3. Кои се твоите јаки страни во улогата што ја имаше преземено во процесот на решавањето на 
    проблемот?
4. Кои се твоите слаби страни?
5. Доколку имаше повеќе време, што би направил поинаку и зошто?
6. Вреднувај ја твојата работа на часот со оценка од 1 до 5 и објасни зошто!

ПОТСЕТНИК ЗА ГРУПНА РАБОТА ПРИ ПРОБЛЕМСКА СИТУАЦИЈА
СЕКОГАШ:
1. Пред да започнеме со решавање на задачата проверуваме дали сме ја разбрале.
2. Ја реализираме дадената задача.
3. Додека работиме, секој од групата дава свои предлози и мислења.
4. Секој го слуша мислењето од другарите (го сослушува).
5. Крајниот заклучок го даваме откако ќе направиме анализа на сите идеи и предлози дадени во 
    групата.
6. Додека работиме, имаме член од групата што води белешки за нашата дискусија и ја коорди -
    ни ра работата.
7. Правилно ги распределуваме задачите во групата.
8. Сите бележиме што ново научивме на овој час.

Прилог 2:

ЕВИДЕНТЕН ЛИСТ ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА 
НА УЧЕНИКОТ ВО ГРУПА

ДА ДЕЛУМНО НЕ

1. Ги прифаќа задачите во групата и внимателно ги извршува.
2. Го слуша мислењето на останатите другари во групата.
3. Го разбира проблемот и размислува за откривање на неговото 
    решение.
4. Активен е во групата и дава свои предлози со цел за унапредува-
    ње на работата на групата.
5. Врши проверка и ги генерализира новостекнатите знаења.
6. Не губи време, туку веднаш се зафаќа за задачата во групата.
7. Во прв план му е интересот на групата, а дури потоа неговиот 
    сопствен план.
8. Добро соработува со поголем дел од учениците во групата.
9. Прифаќа сугестии од раководителот на групата преку умерена 
    критичност, со цел за доаѓање до подобри решенија.
10. Нуди доста информации, и сите се релевантни.
11. Точно одговара на прашањата од функционалниот картон.
12. Дава примери од секојдневието.

Прилог 3:
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ФИЗИКА Снежанка Манева
ОУ. „Тодор Јанев“ – Чашка

ЕЛЕКТРИЧНИ ПОЛНЕЖИ И НИВНО ЗАЕМНО ДЕЈСТВО

Очекувани резултати:
Учениците:
• да знаат како се електризираат телата;
• да ја откриваат врската меѓу структурата на материјата и електризирањето на телата;
• да се оспособуваат за изведување експерименти;
• да развиваат способност за набљудување и логично заклучување;
• да покажуваат самостојност во работата и правилно толкување на поимите и нивната примена.

VIII одделение,  Електрични и магнетни појави

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

– Се чита текстот: „Маја, Игор, Лејла и Стефан, сите ученици од осмо одделение, разговараа за 
време на голе миот одмор, односно си кажуваа што интересно им се случило претходниот ден. Маја 
им рас кажа што и се случило по миењето на косата. Kога почнала да ја чешла свежо измиената 
коса, забележала дека таа се крева кон чешелот. „Зошто?“ – ги запрашала. Тројцата и одговориле 
дека решението на овој проблем ќе го добијат денес на часот по физика.
– Прашање за размислување: Што	ќе	забележите	ако	претходно	измиената	и	исушена	коса	
ја	чешлате	со	пласти	чен	чешел?

• учебник, стаклена прачка – свилена крпа, 
• поливинилска прачка – волнена крпа,
• чешел, пенкало, ситни парченца хартија,
• електроскоп, балони, чешма, статив,
• компјутер.

• Воведување на учениците
– Учениците се запознаваат со целите што треба да се реализираат, со начинот на кој и како ќе 
бидат оценети нивните активности.
– Потоа се води дискусија за одговорот на прашањето што беше поставено претходниот час од 
страна на наставникот. (Што ќе забележите ако претходно измиената и исушена коса ја чешлате со 
пластичен чешел?)
– Учениците даваат различни одговори, кои наставникот ги прифаќа, а им укажува дека одговорот ќе 
го добијат самите откако ќе ги реализираат дадените активности.  
• Тек на часот
– Учениците се делат на 5 групи од по 4 до 5 члена.
– Секоја група избира по еден член што е задолжен за да ја снабди групата со потреб ните материјали 
за изведување на експериментот.
– Секоја група исто така избира и по еден член што ќе биде задолжен за работа на ком пјутер во оној 
дел од часот каде што ќе имаат потреба од компјутер.

Активности на часот
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Упатство и насока за работа на сите групи
– Пред да отпочнете со работа, внимателно прочитајте ја дадената задача!
– Ученикот што е задолжен за материјалите да биде внимателен при нивниот избор!
– Откако ќе го обезбедите потребниот материјал и внимателно ќе ја прочитате задачата, поделете 
ги активностите на сите членови од групата! 
– Експериментот изведувајте го внимателно, следејќи ја задачата и прашањата!
– На крајот напишете краток заклучок од вашето истражување!
– За вашето истражување користете го и учебникот!

Прилог 1:

– Наставникот подготвува работни листови (прилози) за секоја група, во кои е дадено заедничко 
упатство за секоја група, а дадени се и поединечни задачи за секоја група.
– Работните листови со дадените задачи и прашања ги избираат самите групи на демо кратски на-
чин со ждрепка.
– На една клупа се ставени нагледни средства и помагала. Членовите од групите што се задолже-
ни за обезбедување на потребниот материјал одат до клупата и, според зада чата од работниот 
лист, го избираат потребниот материјал. 
– Во текот на часот учениците (групите) истражуваат и одговараат на прашањата од работните ли-
стови.
– Експериментираат, дискутираат меѓу себе, се договараат и сл.
– По направените експерименти учениците во кратки црти ги изнесуваат заклучоците од своите 
истражувања, а другите групи внимателно следат и, ако има потреба, надопол нуваат.
– Планираните инструменти за формативно оценување наставникот ги користи на крајот од часот, 
откако учениците ќе ги презентираат своите согледувања и заклучоци, а за таа цел користи чек-
листа за проверка на изведбена активност (експеримент) – прилог 7.
• Завршување на часот
– Во овој дел од часот учениците ги користат компјутерите пред себе и до крајот на часот бараат 
нови и интересни информации за новата содржина.

 За воведниот дел на наредниот час неколку ученика можат да направат една презентација на 
Power Point, збогатена со нови информации што ќе ни послужат за наредниот час.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Со оглед на тоа што учениците уште 
на почетокот на часот беа запознати со 
целите, очекува ните исходи и со начинот 
на оценување (на увид ја имаа листата на 
оценување), тие се трудеа да го извлечат 
максимумот од себе така што сите беа 
активни и максимално се ангажираа во 
изведувањето на активностите. 
– Сите групи внимателно ги следеа заед-
ничките упатства, ја следеа листата за оце-
нување и знаеја за што ќе бидат оце нети, 
се чувствуваше натпреварувачки дух меѓу 
групите.
– Во секој случај, важно е што на учениците 
им беше интересно, беа мотивирани, активни, кому ни цираа меѓу себе и во текот на часот имаше 
работна атмосфера.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 2: Електрицитет

Прилог 3: Статички електрицитет

Група 1: Протриј го чешелот (пенкалото) од косата (или од волнена крпа) и доближи го до 
иситнетата хартија!
Прашања:
– Што забележуваш?
– Кон каде ги привлекува чешелот парченцата хартија?
– Твоите забележувања напиши ги на работниот лист!

Група 2: Протријте го балонот од косата (или со чиста крпа) и приближете го до вашата коса! 
Прашања:
– Што се создава со триењето на балонот?
– Зошто протриениот балон ја привлекува косата?
– Напишете ги вашите согледувања за реализираната активност!

Прилог 4: Eлектрични полнежи

Група 3: Истријте пластичен чешел или пенкало со волнена крпа и обесете го на статив! Кон него 
приближете друг пластичен чешел (или поливинилска прачка) исто така протриен со волнена крпа! 
Истата постапка повторете ја, само кон обесениот чешел протриен со волнена крпа приближете 
стаклена прачка протриена со свилена крпа!
Прашања:
– Објасни што ќе се случи меѓу чешелот и поливинилската прачка, а што меѓу чешелот и 
стаклената прачка?
– Какви особини примаат телата при триење?
– Како ги нарекол Гилберт ваквите особини?
– Кој е причинител и носител на електричните својства?
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Прилог 5: Млаз вода

Група 4: Отворете ја славината на чешмата само малку за да се добие тенок млаз  вода! Поливи-
нилската прачка истриена со волнена крпа приближете ја до млазот вода! Што забележу ваме? 
(Објаснете ги вашите согледувања!)
Прашања:
– Меѓу кои електрицитети е заемното дејство во овој обид?
– Дали телата можат да се наелектризираат и на друг начин освен со триење? 

Прилог 6: Електризирање

Група 5: Кон ненаелектризираниот електроскоп приближи поливинилска прачка протриена со 
волнена крпа (или стаклена прачка протриена со свилена крпа)!
Прашања:
– Напиши што ќе се случи со ливчињата на електроскопот и во двата случаи!
– Зошто поливинилската прачка протриена со волнена крпа е негативна?
– Зошто стаклената прачка протриена со свилена крпа е позитивна?
– Објасни ја врската меѓу структурата на материјата и електризирањето на   телата?
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Прилог 7: Чек-листа за проверка на изведбена активност (експеримент)

Aктивности Групи Солидно Слабо Забелешка

Прави класификација на 
потребниот материјал

I
II
III
IV
V

Правилно го изведува 
експериментот

I
II
III
IV
V

Набљудува

I
II
III
IV
V

Користи упатство за 
работа

I
II
III
IV
V

Правилно користи 
инструменти

I
II
III
IV
V

Донесува логички 
заклучоци

I
II
III
IV
V

Јасно ги презентира 
заклучоците од 
истражувањето

I
II
III
IV
V
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ХЕМИЈА Стојче Анѓелкоски
ОУ. „Св. Климент Охридски“  – Струга

РЕАГИРАЊЕ НА МЕТАЛИТЕ СО КИСЕЛИНИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да спроведуваат постапка за изведување експеримент;
• вешто да користат хемиски прибор при изведување експеримент;
• да докажуваат како реагираат различни метали со киселини и да ги подредуваат металите според 
нивната хемиска реактивност, почнувајќи од најреактивниот;
• да прикажуваат резултати од експериментите;
• да изведуваат заклучоци.

VII одделение,  Киселини

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• Најавено е дека ќе се изведуваат истражувачки активности на кои ќе определуваат кој од добиените 
неколку метали е хемиски најреактивен и ќе ги подредуваат според хемиската реактивност со 
разредена HCl киселина и разредена H2SO4 киселина.
• Учениците треба да се потсетат за својствата на киселините (неоргански).
• Учениците треба да се потрудат сами да обезбедат метали: Zn, Al, Cu, Fe, Pb.

• статив за епрувети, 6 епрувети, шпиритусна ламба, кибрит, магнезиумови струганици (Mg), зрнца 
од цинк (Zn), алуминиумови струганици (Al), железни струганици (Fe), оловни парчиња (Pb), ба-
карни струганици (Cu), разредена хлороводородна (HCl) киселина, разредена сулфурна (H2SO4) 
киселина;
• работни листови за секоја група (прилог 1);  
• чек-листа за проверка на изведбени, истражувачки активности (прилог 2).

• Воведување на учениците
– Преку прашања упатени до учениците 
треба да се потсетат за киселините (состав, 
физички и хемиски својства).
– Учениците се запознаваат со тоа како да 
следат упатство и со практичната за да ча што 
треба да ја изведат. Секоја гру па ученици 
да изведат истражувачки актив но сти за да 
определат кој од металите што им се на 
располагање е најреактивен со разредена 
HCl киселина и разредена H2SO4 киселина и 
да ги подредат по реактивност почнувајќи од 
најреактивниот.
– Поделба на работни ливчиња за секоја 
група.

Активности на часот
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• Тек на часот
– Четири хетерогени групи од по 5 
ученици, пред секоја се наоѓа по тре-
бен прибор за работа.
– Јасна поделба на одговорности за да 
се работи тимски, избор на одговорен 
на групата (известувач).
– Првата и втората група ученици  
истражуваат реакции на металите 
(Zn, Mg, Al, Cu, Fe, Pb) со разредена 
HCl киселина, користејќи го упат-
ството за работа со однапред поз нати 
вештини, знаења и критериуми по 
кои ќе се оценуваат (види прилог 1 и 
прилог 2).
– Третата и четвртата група ученици 
истражуваат реакции на истите ме-
тали (Zn, Mg, Al, Cu, Fe, Pb), но со 
разредена H2SO4 киселина, го користат упатството за работа со однапред познати кри те ри уми по 
кои ќе се оценуваат (прилог 1 и прилог 2).
– Го изведуваат експериментот и запишуваат забелешки. Металите според нивната реактивност ги 
подредуваат и ги внесуваат во табела. Реакцијата на секој метал со киселината ја запишуваат со 
хемиска равенка.
– Обединување на работата на групите. 
– Учениците ги обработуваат и анализираат собраните податоци, ги финализираат своите извештаи 
по групи. Пред соучениците секоја група дава кус опис на сработеното, а со табели ги при ка жува 
резултатите до кои дошла. Ги споредија резултатите и сите групи дојдоа до следниот заклучок:
 • најреактивен метал е Mg, потоа Al, Zn, Fe, Pb, а Cu не реагира со киселини ниту при  

загревање;
 • при реакција на метал со киселина се издвојува гасот водород, што се докажува со негово 

горење. 
• Завршување на часот
– Резултатите од групите за редоследот на хемиската активност на металите се споредуваат со 
податоците за металите дадени во литературата што им ја покажува наставникот, и заедно ги 
анализираат.
– Секоја група посебно се оценува.
– Постапката за истражувачките активности се оценува со чек-листа за оценување на спрове дува-
њето на истражувачките активности (прилог 2).
– Според добиените резултати следи УПИ од наставникот за покажаните резултати за секоја група 
(прилог 3).

Учениците користат литература (или интернет) и да го проучат подетално електрохемискиот 
(напонски) ред на металите.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Можат да следат упатства за работа за изведување истражувачки активности.
– Вешто користат лабораториски прибор.
– Претставуваат резултати и изведуваат правилни заклучоци.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: Реагирање на металите со киселини

Потребно е:

6 епрувети    железни струганици
статив за епрувети   фолија од олово
Бунзенов пламеник и подлога  бакарни струганици
чкорчиња    разредена хлороводородна
магнезиумови струганици  киселина
зрнца од цинк
разредена сулфурна киселина
алуминиумови струганици

1. Подготви табела за резултатите:

метал реакција со хлороводородна 
киселина

реакција со 
сулфурна киселина

цинк 
магнезиум 
алуминиум

железо
олово
бакар

Оценување на знаењата за:
Следење упатства
Користење лабараториски 
прибор
Прикажување на резултатите
Изведување на заклучоците

2. Епруветите наполни ги до половина со разредена хлоро водо родна киселина.

3. Во киселината стави едно лажиче магнезиумови струганици.

4.Забележи колку брзо се ослободува некој гас.

5. Ако не се создава гас или ако брзината на реакцијата е мала, малку загреј ја епруветата.

6. Оддалечи го Бунзеновиот пламеник. Гасот што се создава зароби го со прст, што ќе го ставиш 
над епруветата (но не веднаш).

7. Запали чкорче и стави го над епруветата. Не заборавај прво да го поместиш прстот!

8. Повтори ги чекорите од 2-7 и со останатите метали, потоа повторно повтори ги за сите метали и 
разредена сулфурна киселина.

9. Подреди ги металите според нивната реактивност со разредена хлороводородна киселина. 
Започни со најреактивниот метал.
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Прилог 2: Чек-листа за проверка на истражувачки активности

Содржина: Реагирање на металите со киселини    Одделение: VII

Вештини Групa Добро Бара 
подобрување

Коментар

Набљудува

I √
II √
III √
IV √

Класифицира

I √
II √
III √
IV √

Планира и изведува 
експеримент

I √
II √
III √
IV √

Користење  упатства

I √
II √
III √
IV √

Користење лабораториски 
прибор

I √
II √
III √
IV √

Придржување кон 
правила за работа со 

хемикалии

I √
II √
III √
IV √

Претставување резултати

I √
II √
III √
IV √

Преставување на 
резултатите во табели

I √
II √
III √
IV √

Прикажување реакции со 
хемиски равенки

I √
II √
III √
IV √

Изведување заклучоци

I √
II √
III √
IV √
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Прилог 3: Дадена усна повратна информација од страна на наставникот

 Прва група
  Го следевте упатството за работа, внимателно, правилно и безбедно ракувавте со лабора то-
ри скиот прибор за време на изведувањето на експериментите. Металите точно ги подредивте по 
хемиска реактивност и заклучокот ви беше точно изведен. 

 Втора група 
 Го следевте упатството за работа, ракувањето со лабораторискиот прибор беше на високо 
ниво со придржување кон правилата за безбедна работа. Резултатите ви се точно и уредно прика-
жани, а заклучокот е точен, краток и јасен.

 Трета група 
 Добро, по редослед ги изведовте активностите, според упатството за работа. Вешто ракувавте 
со лабораторискиот прибор. Треба да се подобри прикажувањето на резултатите и запишувањето 
на реакциите со хемиски равенки. Поради тоа што ова ви е прва година на изучување на хемијата, 
тоа не е голем пропуст и, ако продолжите со вакво залагање, очекувам за скоро време и тие мали 
пропусти дека ќе ги надминете. Заклучокот ви е добро изведен.

 Четврта група 
 Активностите ги изведовте строго според упатството за работа, правилно и вешто ракувавте 
со лабораторискиот прибор. Треба малку да се подобри соработката во групата за да ви биде 
поуспешно планирањето на обидите. Треба да бидите посигурни при претставување на реакциите 
со хемиски равенки. Металите точно ги подредивте по хемиска реактивност, и оттука произлезе 
заклучокот да биде точно изведен.
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ХЕМИЈА Лилјана Трајкова
ОУ. „Ацо Шопов“ - Скопје

СОЕДИНЕНИЈА И НИВНАТА ГРАДБА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да опишуваат градба на соединенија;
• да идентификуваат модели на молекули на прости супстанции и соединенија;
• да утврдат дека соединенијата имаат постојан состав;
• да разликуваат модели на соединенија изградени од молекули и соединенија изградени од јони;
• да составуваат молекула на вода, амонијак, хлороводородна киселина, сулфур диоксид, водород 
пероксид и истите молекули да ги цртаат;
• да наведуваат атоми на елементи потребни за да се состави молекула на соединение;
• да споредуваат молекула на вода и молекула на водород пероксид;
• да соработуваат во групите;
• успешно да ги презентираат резултатите, да ги слушаат другите, да поставуваат прашања, да 
дискутираат.

VII одделение,  Градба и видови чисти супстанции

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците од стручна литература и од интернет да прочитаат за составот на водата, со соедину-
вање на кои прости (елементарни) супстанции се образува вода.
• Да донесат модели на атоми на водород, кислород, азот, хлор, сулфур.

• модели на атоми;
• модели на молекули на водород, кислород, азот, вода, водород пероксид, сулфур диоксид, 
амонијак, хлороводородна киселина;
• модел на кристална структура на натриум хлорид;
• компјутери, фотоапарат, хамер;
• работни листови за секоја група (прилог 2);
• чек-листа за проверка на изведбените активности (прилог 4);
• холистичка листа за заемно оценување на групите (прилог 5);
• прашалник за самооценување на работата на групата (прилог 6).

• Воведување на учениците
– Наставникот ги запознава учениците со целите и исходите на часот и со начинот на кој ќе се 
оценуваат нивните резултати.
– Учениците ги разгледуваат приложените модели на молекули и, користејќи ги претходните зна-
ења за градба на простите (елементарни) супстанции, развиваат дискусија во насока дека постојат 
и други супстанции чии молекули се разликуваат од молекулите на простите супстанции (бура 
на идеи). Учениците размислуваат, поставуваат прашања за кои ќе бараат одговори во текот на 
активностите на часот. Тие го лоцираат главното прашање, предвидуваат одговори, откриваат.

Активности на часот
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– Се запишуваат прашањата што ги поставуваат учениците и се поставува хипотеза (прилог 1).
– Учениците, поделени во четири групи, работат според задачите од работниот лист (прилог 2).
– Првата задача е иста за сите групи, а втората задача се реализира преку активности што се 
различни за секоја група.
• Тек на часот
Прва задача – учениците се организираат во групата, ги делат улогите, планираат активности до 
решение на проблемот. 
– Преку усно поставени прашања од наставникот, учениците го откриваат новиот поим соединенија. 
 Втора задача за група 1 (идентификување молекули на соединенија) – учениците ги разгле-
ду ваат моделите на молекули на водород, кислород, вода, амонијак, азот и хлороводородна кисе ли-
на. Потоа ги групираат дадените молекули според видот на атомите од кои се составени. Опре делу-
ваат кои се модели на молекули на прости супстанции, а кои на соединенија и воочуваат разлики 
помеѓу нив.
 Втора задача за група 2 (определување градба на соединенија) – учениците ја определуваат 
градбата на соединенијата, опишувајќи ја молекулата на сулфур диоксид и споредувајќи ја со 
кристалната структура на натриум хлорид. Воочуваат разлика во моделите на овие соединенија и 
заклучуваат дека сите соединенија не се изградени од исти градбени единки.
 Втора задача за група 3 (воочување дека соединенијата имаат постојан состав) – учениците 
ги споредуваат моделите на молекулите на вода и водород пероксид, ги забележуваат разликите и 
сличностите на овие молекули и донесуваат заклучок дека соединенијата имаат постојан состав.
 Втора задача за група 4 (составување модели на молекули на соединенија) – учениците 
определуваат кои атоми на елементи се потребни за да состават модели на молекули на вода 
и хлороводородна киселина, ги цртаат моделите, а потоа ги составуваат. Определуваат на кои 
елементарни супстанции можат да се разложат дадените соединенија и заклучуваат дека сое дине-
нијата можат да се разложат на елементарни супстанции.

– Учениците ги средуваат резултатите, ги пренесуваат на хамер (прилог 3). Од секоја група по еден 
претставник ги презентира резултатите и заклучоците, потоа учениците од сите групи поставуваат 
прашања, дискутираат, ги споредуваат резултатите.
– По секое презентирање, по секој одговор, како и во текот на работата на групите наставникот 
постојано им дава позитивни и конструктивни повратни информации.
– Наставникот ги оценува изведбените активности на групите (прилог 4), групите се оценуваат 
помеѓу себе (прилог 5), учениците се самооценуваат (прилог 6). Формативното оценување е 
застапено во сите фази на часот. 
• Завршување на часот
– Дискусија: постојат голем број различни соединенија, кои се среќаваат во природата или ги 
добиваат хемичарите во лабораторија. Заклучок: постојат многу соединенија поради можноста 
атомите на различни елементи да се сврзуваат меѓу себе во огромен број комбинации.
– Наредниот час сите резултати и заклучоци од работата на групите ќе се обработат со користење 
на ИКТ.

– Може да се продолжи со истражување, да се идентификуваат простите (елементарни) супстан-
ции на кои се разложуваат соединенијата, преку експеримент со одредено соединение.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Учениците беа насочени кон активностите и очекувањата преку запознавање на целите и исходите 
на почетокот на часот.
– Покажаа голема заинтересираност, ангажираност при работата на своите задачи во групата – при 
составувањето, цртањето на моделите на молекулите, воочувањето разлики и сличности.
– Презентираа, ги покажуваа моделите и одговараа на прашањата од другите групи.
– Имаше организација во групите, работеа со интерес и ги постигнаа очекуваните резултати.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: 

ВОВЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
 Учениците разгледуваат модели на молекули. 
Моделите на молекулите на простите (елемен тарни) 
супстанции им се познати.

НАВЕДУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМ
 Карактеристики на супстанциите чии молекули 
се составени од различни атоми.

ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА
 − Дали молекулите на супстанциите составени 
од различни атоми можат да бидат составени од 
поголем број атоми?
 − Зошто некои молекули се составени од атоми на водород и кислород, но нивниот број е раз-
личен?
 − Ако во оваа молекула составена од атоми на водород и кислород ги разделам атомите, дали 
навистина можат да се добијат простите супстанции?

ПОСТАВУВАЊЕ ХИПОТЕЗА
 Супстанциите чии молекули се составени од различни атоми се посложени супстанции од прос-
тите (елементарните) супстанции. Од овие посложени супстанции можат да се добијат прос ти те 
супстанции.

Прилог 2: Работен лист со задачи за групите

Упатства и насоки за работа
– Внимателно прочитајте ги задачите!
– Секоја група има задачи преку кои ќе дојде до сознанија со разгледување, споредување, соста-
вување, цртање модели на молекули.
– Организирајте се во групата, поделете ги улогите, планирајте активности до решение на про бле-
мот!
– Во текот на активноста забележете ги новите податоци и претставете ги шематски!

Работен лист за 1, 2, 3, 4 група
– Првата задача е иста за сите групи – наставникот 
преку усно поставени прашања ги наведува уче-
ниците до новиот поим – соединенија.
Втора задача за група 1
– Разгледајте ги моделите на молекули на водород, 
кислород, азот, вода, амонијак и хлороводо родна 
киселина! Поделете ги во две групи дадените 
молекули според видот на атомите од кои се 
составени! 
– Кои од дадените модели претставуваат молекули 
на прости супстанции, а кои на соединенија?
– Во што се разликуваат молекулите на 

соединенијата од молекулите на простите супстанции?
– Колку најмалку атоми има во молекулите на соединенијата?
Втора задача за група 2
– Разгледајте го моделот на молекулата на сулфур диоксид и моделот на кристалната структура на 
натриум хлорид (готварска сол)!
– Опиши ја молекулата на сулфур диоксид!
– Воочете ги разликите во градбата на овие соединенија!
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Втора задача за група 3
– Споредете ги моделите на молекули на вода и водород пероксид!
– Напишете ги разликите и сличностите на овие молекули!
Втора задача за група 4
– Нацртајте и составете модел на молекула на вода и хлороводородна киселина!
– Од атомите од кои хемиски елементи се составени овие молекули?
– За молекулата на вода потребни се атомите на елементите:
– За молекулата на хлороводородна киселина потребни се атомите на елементите:
– Разделете ги направените молекули на вода и хлороводородна киселина!
– Кои се простите супстанции на кои се разложува водата и хлороводородната киселина?

Прилог 3: Резултати и заклучоци

Група 1

Молекули на водород, кислород, азот, вода, 
амонијак, хлороводородна киселина

Молекули на прости супстанции Молекули на соединенија

Водород, кислород, азот Вода, амонијак, хлороводородна киселина

Заклучок: Разлика во градбата на молекулите, молекулите на соединенијата се составени од 
различен вид атоми.

Група 2

Заклучок: Сите соединенија не се изградени од молекули, некои се изградени од јони.

Градба на соединенија

Молекули составени од 
различен вид атоми – на 
пример сулфур диоксид

Јони со спротивни полнежи – 
кристална структура на натриум 

хлорид (готварска сол)

Група 3

– Бројот на атомите
– Начинот на поврзување на атомите

Молекула на вода и водород пероксид

Разлики Сличности

– Составени се од атоми на водород 
и кислород

Заклучок: Соединенијата имаат постојан состав.
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Група 4

Заклучок: Соединенијата можат да се разложат на 
елементарни супстанции чии својства се различни од 
својствата на соединението што се разложува.
 Заклучок од сите групи: соединенијата се сложени 
супстанции.
 Резултатите и заклучоците од групите ја потврдуваат 
хипотезата.

Составување молекула на вода

Потребни атоми: водород и 
кислород

Водата се разложува на водород и 
кислород

Составување молекула на 
хлороводородна киселина

Потребни атоми: водород и хлор

Хлороводородната киселина се 
разложува на водород и хлор

Прилог 4: Чек-листа за проверка на изведбените активности

Вештини Група Добро Бара подобрување Коментар

Набљудување

I
II
III
IV

Споредување

I
II
III
IV

Планирање

I
II
III
IV

Користење 
упатства

I
II
III
IV

Претставување 
резултати

I
II
III
IV

Креирање шеми

I
II
III
IV

Изведување 
заклучоци

I
II
III
IV



П
ри

ро
дн

и 
на

ук
и

131

Прилог 5: Листа за заемно оценување на групите

Ниво Критериуми Групи

3

• Добра организација, поделени активности, ра бота според подготвен 
план и според дадените задачи;
• соработка во групата, добра комуникација и размена на мислења;
• внимателност и љубопитност во извршувањето на задачите;
• успешно направена соодветна споредба на моделите на молекулите;
• точно изведен заклучок, целосен и јасен, правилно донесен врз 
основа на постигнатите резултати;
• успешна презентација преку соодветен шематски приказ, опфатени 
се сите задачи, прикажани се резултатите и заклучоците со соодветен 
доказ.

2

• Поделени активности, без подготвен план според дадените задачи;
• делумна комуникација и размена на мислења во групата; 
• делумно направена соодветна споредба на моделите на молеку ли те;
• заклучокот не е целосен и не е доволно јасен;
• презентација преку шематски приказ, прикажани резултати и 
заклучоци што не се со соодветен доказ.

1

• Без подготвен план и поделени активности;
• не постои комуникација во групата;
• не е направена соодветна споредба на моделите на молекулите;
• не можат да дојдат до заклучок;
• презентација без шематски приказ со измешани податоци и резултати 
несоодветни на бараните задачи.

Прилог 6: Прашалник за самооценување на работата на групата

Критериуми Секогаш Понекогаш Никогаш
Работиме според подготвен план и според дадените задачи 
од работниот лист
Комуницираме во групата, ги разменуваме своите мислења 
за дадената задача
Заклучокот го даваме откако ќе ги анализираме сите идеи и 
предлози
Презентираме со средени резултати во табела, шема или 
слично
Заклучоците ги презентираме аргументирани со доказ
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ХЕМИЈА Милица Павлова
ОУ. „Кирил и Методиј,, - Стајковци

ВАЛЕНТНОСТ – ВЕЖБИ, УТВРДУВАЊЕ

Очекувани резултати:
Учениците:
– да определува валентност на елементи од хемиска формула;
– да составува хемиска формула на соединение ако се познати елементите од кои е составено и 
нивната валентност;
– да ја определува валентноста според водород и кислород;
– да внесува податоци во табела и правилно да ги интерпретира;
– да моделира молекула на соединение од дадена формула;
– да споредува формули на соединение и да изведува заколучоци и правила.

VII одделение,  Супстанции

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

– Дискусија со учениците за валентноста на елементите во периодниот систем;   
– Толкување на поимите валентност, позната валентност, променлива и непроменлива  валентност;
– Моделирање молекули на вода, јаглерод диоксид и др. соединенија, внимавајќи на валентноста 
на елементите;
– Валентност на водородот и кислородот и определување валентност според нив.

– учебник по хемија;
– периоден систем на елементите;
– модели на молекули;
– изработени прикази на валентност на водород и кислород;
– работен (наставен) лист.

• Воведување на учениците
Препознавање молекули на моделирани супстанции со калоти, по еден пример – приказ на таблата:
– определува валентност на елементи од хемиска формула;
– составува хемиска формула на соединение ако се познати елементите од кои е составено и 
нивната валентност.
• Тек на часот
– Четири хетерогени групи од по пет ученика добиваат по еден наставен лист со задачи.
– Сите почнуваат истовремено и ги пресметуваат валентностите на елементите во зададените 
формули на работните листови. При тоа може да користат периоден систем и да се договараат 
меѓу себе. Се мери времето, и групата што прва ќе ги реши задачите ќе добие аплауз. На крајот, 
откако ќе бидат сите задачи проверени и ќе се утврди точноста, се прогласува победникот.

Активности на часот
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• Завршување на часот
– Пополнување организер за самооценување на знаењето за валентност.
– На крајот на часот учениците го пополнуваат организерот и во најкратки црти запишуваат од-
говори на поставените прашања од наставникот. Наставникот ги сумира резултатите од ра бот ните 
листови и ги внесува во чек-листата. Така наставникот ќе има претстава за знаењата и за желбите 
на учениците за нивно појаснување.

Учениците што побрзо напредуваат се водачи на групите и тие се борат на ниво на група и меѓу 
групите за побрзо и поточно завршување на задачите на работните листови.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Сите ученици беа ангажирани за пресметување на валентноста во рамките на групите.
– Натпреварувачкиот дух преовлада, и динамиката на часот беше многу жива.
– Планираното беше реализирано.
– Часот се одвиваше според подготовката без никакви измени или отстапувања.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: Работни листови со задачи за учениците

Упатство за работа
Размислете и договорете се како ќе работите! Искажете ги вашите очекувања!
Препознајте, следете, пресметајте, евидентирајте! 
Дискутирајте и објаснете ги крајните резултати!
За резултатите информирајте ги останатите групи! Определете кој ќе го стори тоа!
Прва група:
 Дадените формули препиши ги на листот подолу една по една и определи ја валентноста на 
елементите според познатата валентност на водородот!
 HCI      HNO3  H2S  H3PO4  H2CO3  H2SO4

Втора група:
 Дадените формули препиши ги на листот подолу една по една и определи ја валентноста на 
елементите според познатата валентност на кислородот!
 NO2  Fe2O3  ZnO  Cu2O  P2O5  SO3

Трета група:
 Дадените формули препиши ги на листот подолу една по една и определи ја валентноста на 
елементите според познатата валентност на водородот и кислородот!
 CaCO3  Fe(OH)2 Na2SO4  Zn(NO3)2 Mg(OH)CI
Четврта група:
 Дадените формули препиши ги на листот подолу една по една и определи ја валентноста на 
елементите според познатата валентност на водородот, кислородот или според позната валентност 
на елементите во периодниот систем!
 FeS  CU2S  Mn(OH)NO3  KNO3  KMnO4

Прилог 2: Организер за самооценување на знаењето за валентност

Што знам? Што сакам да знам? Како ќе научам? Што научив?

Мислење на наставникот:
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Прилог 3: Чек-листа за проверка на изведбени активности

Вештини Група Добро Бара подобрување Коментар

Препознавање
симболи

I Да
II Да
III Да
IV Да

Класифицирање

I Да
II Да
III Да
IV Да

Користење 
упатства

I Да
II Да
III Да
IV Да

Користење 
периоден систем

I Да
II Да
III Да
IV Да

Пресметување 
валентност

I Да
II Да
III Да
IV Да

Претставување 
формули

I Да
II Да
III Да
IV Да

Читање формули

I Да
II Да
III Да
IV Да

Составување 
формули 

според позната 
валентност

I Да
II Да
III Да
IV Да

Изведување 
заклучоци

I Да
II Да
III Да
IV Да
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ХЕМИЈА Горица Смилкова
ОУ. „Страшо Пинџур“ - Карбинци

ГЛОБАЛНОТО ЗАТОПЛУВАЊЕ И ОЗОНСКИТЕ 
ДУПКИ, ЗАКАНА ЗА ЖИВОТОТ НА ЗЕМЈАТА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да искажуваат свој став во однос на загадувањето и заштитата на средината, поткрепен со 
аргументи;
• да ги прошират своите знаења за глобалното затоплување и озонските дупки;
• да пребаруваaт по интернет-страници;
• да изработуваат презентации во Power Point;
• да развиваат вештини за презентација;
• да работат во групи и да ги споделат исходите од нивната работа.

VIII одделение,  Метали и неметали

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

– При разработување на темата Метали и неметали учениците, поделени во хетерогени групи, 
добија задача да истражуваат на интернет за проблемите на глобалното затоплување и за 
озонските дупки, како и за нивните ефекти врз животот на Земјата. Од прибраните податоци секоја 
група има задача да изработи презентација во Power Point за ист проблем. Презентациите треба 
да ги задоволат критериумите што се договорени со учениците: што да содржи презентацијата, 
фонтот, организацијата, начинот на оценување и што ќе се вреднува.
– Своите истражувања можат да ги поткрепат и со материјалите што ги разгледувале и знаењата 
што ги стекнале на часовите по географија и физика, па може да ги дополнат презентациите 
поврзувaјќи ги со овие два наставни предмета.

• изготвени презентации од учениците;
• компјутер и ЛЦД-проектор;
• аналитичка листа за оценување на презентациите.

• Воведување на учениците
– Наставникот ги запознава учениците со текот 
на часот и начинот на оценување на продуктот 
(презентацијата) што е резултат од активно ста 
на групата. Групите добиваат по една ана ли тич-
ка листа (прилог 1) за оценување на пре зе н  та-
циите. Листите се разгледуваат од уче сни ците на 
групите со што тие се вклучуваат во меѓу себното 
оценување. Секоја група може да ги вред нува 
пре зентациите на преостанатите групи, но не и на 
сво јата.
• Тек на часот
– Секоја група го презентира својот труд. Во текот 

Активности на часот
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на презентацијата останатите групи вни ма-
телно ја следат презентацијата и внимаваат 
на барањата предвидени во аналитичката 
листа По пре зен тацијата наставникот поттик-
нува дискусија за комплетноста и содржај но-
ста на пре зента ци јата, за што учениците да-
ваат свои мислења. Целта е да се мотивираат 
учениците да дадат јасни критики, и позитивни 
и негативни, но посебно значење имаат само-
критиките на учениците што се дел од групата 
чија презентација се анализира.
– Сите групи ги соопштуваат своите оцени (бо-
довите) за презентацијата што е слушната, а 
бодовите по редослед се бележат во табелата 
на табла. Наставникот овде не дава бодови 
од аналитичката листа за оценување, туку тој 
води сопствени белешки во врска со вредностите за презентациите по групи.
• Завршување на часот
– Се сумираат резултатите – бодовите од табелата се собираат за секоја група поодделно и се 
одредува групата што најуспешно работела. 
– Наставникот ги дава своите забелешки за изработените презентации, нивната содржина, сеоп-
фатност и за совпаѓањето со зададените барања пред часот. Дава усни повратни информации за 
секоја група – што било добро во нивната изработка, што недостасува и што треба да се подобри.

Според дадени насоки се подобрува изготвената презентација со цел да се по стигнат предви дени-
те цели на часот. Преработената презентација, по договор со групата што ќе работи на оваа актив-
ност, дополнително ќе се разгледа и ќе се оцени.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците покажаа добри познавања во 
работата со интернет, компјутер и со од ветна 
компју тер ска програма.
• Барањата што им беа зададени за изра-
ботка на презентациите се испочиту вани и 
реализирани во поголем дел.
• Презентациите се јасни, кратки и концизни.
• Се забележува дека учениците покажу ваат 
интерес за ваков вид на часови со примена на 
ИКТ.
• Сепак, неизбежна е појава на пасивност 
кај ученици што немаат афинитет кон 
компјутерите, но тие не покажаа интерес ниту 
да се вклучат во анализите на пре зентацијата 
што се прават на часот.

• Примената на аналитичка листа за оценување и нејзиното познавање го олеснува пристапот во 
оценувањето на ваква активност.
• Вклучувањето на учениците во меѓусебно оценување го подобрува нивното критичко размислу-
вање и ги поттикнува внимателно да ја следат презентацијата.
• Почестата примена на часови во кои се користи ИКТ ќе ја зголеми креативноста кај учениците, 
желбата за соработка во групата заради подобрување на заедничкиот резултат, а секако и знае-
њата и искуствата стекнати на овај начин се подолготрајни.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: Aналитичка листа за оценување презентација

ТЕМА: Глобалното затоплување и озонските дупки, закана за животот на Земјата

Критериуми за 
оценување Содржина

Бр
ој

 н
а 

бо
до

ви

Одлично

– Презентацијата е извонреден извор на информации за оваа тема.
– Добро организирани податоци и соодветни на барањата во задачата.
– Успешно и по редослед се наведени главните проблеми со глобалното зато-
плување и озонските дупки. Се разгледуваат и ефектите и после диците од 
нив. Податоците се јасни, исцрпни и реални. 
– Ученикот нуди повеќе начини, предвидува применливи предлози врз осно-
ва на аргументи за заштита од последиците на глобалното затоплу ва ње и 
озонските дупки.

Добро

– Презентацијата вклучува некои од сегментите од темата.
– Наведени се податоци што одговараат на барањата во задачата.
– Добро се наведени главните проблеми со глобалното затоплување и озон-
ските дупки и  ефектите од нив. Податоците се јасни и реални.
– Ученикот нуди начини на заштита од глобалното затоплување и озон ските 
дупки, но не се сите аргументирани.

Задоволува

– Презентацијата вклучува дел од сегментите на темата.
– Податоците што се наведени не одговараат целосно на барањата на 
задачата.
– Наведени се само некои проблеми со глобалното затоплување и озонските 
дупки и недоволно е објаснет начинот на кој тие влијаат на животот на Зем-
јата. Податоците се неконкретни.
– Нафрлени се само можни начини за заштита од глобалното затоплување и 
озонските дупки, но не се објаснети.

Слабо

– Презентацијата  покажува ограничено разбирање на темата.
– Присутни се минимални податоци за проблеми со глобалното затоп лу вање 
и озонските дупки во одговорот.
– Ученикот наведува проблеми со глобалното затоплување и озонските 
дупки, но не објаснува начини како тие влијаат на Земјата.
– Воопшто не е обрнато внимание на начините за заштита од глобалното 
затоплување и озонските дупки.

О
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Одлично
– Презентацијата покажува длабоки познавања на  релевантните и реалните 
проблеми и ефекти од глобалното затоплување и озонските дупки, но и на 
нивните ефекти врз животот на Земјата.

Добро
– Умерено добра, содржински организирана презентација. Најголем дел од 
идеите за глобалното затоплување и озонските дупки имаат логичен редо-
след. Присутни се складни преоди меѓу деловите.

Задоволува
– Презентацијата вклучува извесна значајна идеја, дел од некоја идеја или 
неколку факти за глобалното затоплување и озонските дупки, но не ги раз-
вива идеите или не ги обработува врските меѓу идеите.

Слабо – Презентацијата  покажува ограничено разработување на тематиката за 
глобалното затоплување и озонските дупки и ефектите од нив.

П
ри

м
ен

а 
на

 п
ра

ви
ла Одлично – Правописот и граматиката се постојано со висок стандард така што пре зен-

тацијата е јасна.

Добро – Присутни се извесни правописни или граматички грешки, но тие не влијаат 
врз разбирањето на презентацијата.

Задоволува – Присутни се значителни грешки во правописот или граматиката. Грешките и 
недоследностите влијаат врз разбирањето.

Слабо – Правописот и граматиката се слаби. Презентацијата не ги искажува јасно 
пораките од текстот.

Група Содржина Организација Примена на 
правила Вкупно
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ХЕМИЈА Виолета Василева
ОУ. „Сандо Масев“ – Струмица

СОЕДИНЕНИЈА НА ЈАГЛЕРОД

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги опишуваат својствата на јаглеродот и неговите поважни неоргански соединенија;
• да ги набројуваат и споредуваат својствата на јаглерод моноксид и јаглерод диоксид;
• вешто да ракуваат со инструментите и материјалите за експериментирање;
• со експеримент да докажуваат својства на јаглерод диоксид;
• успешно да соработуваат во групи;
• да дискутираат и дебатираат за зададените задачи, да ги слушаат другите при
презентација.

VIII одделение,  Метали и неметали

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека наредниот час ќе работат на истражување за откривање на 
својства на неоргански соединенија на јаглерод, при обработка на нова наставна единица.

• изготвени презентации од учениците;
• компјутер и ЛЦД-проектор;
• аналитичка листа за оценување на презентациите.

• Воведување на учениците
– На учениците им се презентираат целите на часот и начинот на кој ќе бидат оценувани.
– Учениците во 4 групи работат на различна задача за што на клупите пред нив имаат дадено 
прибор и материјал за работа и работен лист (прилог 1, 2, 3, 4).
• Тек на часот
– Учениците го разгледуваат работниот лист, прават план за работа, ги делат улогите, изведуваат 
експеримент за проверка на хипотезата.
– Наставникот им дава поддршка на учениците, ги насочува во спроведувањето и вреднувањето 
на работата, ги следи активностите, дава позитивни и конструктивни повратни информации за 
постигањата и им дава насоки за понатамошната работа.
– Групата ученици што треба да најдат информации за јаглерод моноксид пребаруваат на интернет 
и добиените информации потоа ги презентираат пред другите ученици.
– Учениците го анализираат изведениот експеримент, дискутираат и ги споделуваат своите инфор-
мации со другите групи.
– Наставникот ги планира постапките и ги користи подготвените инструменти за формативно оце-
нување на знаењата и вештините што учениците ги совладале (прилог 5).
• Завршување на часот
– Наставникот дава повратна информација за успешноста на реализираниот час, за евентуалните 
пропусти и можноста за подобрување на идните истражувања.

Активности на часот
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– Доколку има интерес кај учениците, може да се направи уште едно истражување поврзано со 
оваа наставна единица (за подготовка на противпожарен апарат), но за наредниот час.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Во текот на активностите на часот учениците покажаа интерес за работа во групи, совесно ги 
извршуваа своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
• Меѓусебното оценување беше непристрасно и реално во согласност со дадените критериуми.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Прилог 1: Работен лист 1

Работа во групи: Поставете хипотеза, направете план за работа, изведете експеримент и доне-
сете заклучок.

Материјал:
     – лушпа од јајце, оцет
     – порцеланска здела

Ќе се оценува:
     – следење на упатства
     – изведување експеримент
     – претставување резултати
     – изведување заклучоци

Упатство за работа:
 Поделете се во групи по 5 ученика по реден број во дневникот. Eден ученик изведува експе ри-
мент, а другите набљудуваат и евидентираат податоци во тетратка, заедно донесуваат заклучок и 
презентираат пред другите групи.
Експеримент: врз лушпата од јајце истурете малку оцет, внимавајте каква промена ќе се случи, 
набљудувајте и евидентирајте податоци.
Размислувајте (и одговорете) за следниве прашања: 
 – Каква промена се предизвикува кога ќе истурите оцет врз лушпа од јајце?
 – Што се осободува при оваа реакција?
 – Објаснете го тоа и донесете заклучок.    
 
Чек листа за заемна проверка на учениците

Ученик/реден број
Активно е вклучен 

во изведувањето на 
експериментот

Соработува со групата во 
донесување заклучоци
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Прилог 2: Работен лист  2

Работа во групи: Поставете хипотеза, направете план за работа, изведете експеримент и донесете 
заклучок.

Материјал:
     – креда, лимонов сок
     – порцеланска здела

Ќе се оценува:
     – следење на упатства
     – изведување експеримент
     – претставување резултати
     – изведување заклучоци

Упатство за работа:
 Поделете се во групи по 5 ученика по реден број во дневникот. Eден ученик изведува експери-
мент, а другите набљудуваат и евидентираат податоци во тетратка, заедно донесуваат заклучок и 
презентираат пред другите групи.
Експеримент: на парче креда капнете лимонов сок, внимавајте каква промена ќе се случи, набљу-
дувајте и евидентирајте податоци.
Размислувајте (и одговорете) за следниве прашања: 
 – Каква промена се предизвикува при мешањето на креда и лимонов сок?
 – Што се осободува при оваа реакција?
 – Објаснете го тоа и донесете заклучок. 

Чек листа за заемна проверка на учениците

Ученик/реден број
Активно е вклучен 

во изведувањето на 
експериментот

Соработува со групата во 
донесување заклучоци
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Прилог 3: Работен лист  3

Работа во групи: Поставете хипотеза, направете план за работа, изведете експеримент и донесете 
заклучок.

Материјал:
     – оцет, сода бикарбона
     – стаклена чаша
     – кибрит

Ќе се оценува:
     – следење на упатства
     – изведување експеримент
     – претставување резултати
     – изведување заклучоци

Упатство за работа:
 Поделете се во групи по 5 ученика по реден број во дневникот. Eден ученик изведува експе ри-
мент, а другите набљудуваат и евидентираат податоци во тетратка, заедно донесуваат заклучок и 
презентираат пред другите групи.
Експеримент: во чашата ставете неколку лажички сода бикарбона и додадете оцет. Запалете 
едно чкорче кибрит и внесете го чашата со течност. По извесно време внесете уште едно запалено 
чкорче. Внимавајте каква промена ќе се случи, набљудувајте и евидентирајте податоци.
Размислувајте (и одговорете) за следниве прашања: 
 – Каква промена се предизвикува мешањето на сода бикарбона и оцет?
 – Дали чкорчето гори или се гаси и зошто?
 – Објаснете го тоа и донесете заклучок.

Чек листа за заемна проверка на учениците

Ученик/реден број
Активно е вклучен 

во изведувањето на 
експериментот

Соработува со групата во 
донесување заклучоци
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Прилог 4: Работен лист  4

Работа во групи:  Поделете се во групи од по 5 ученика.

Материјал:
     – компјутер-интернет
     – учебник

Ќе се оценува:
     – следење на упатства
     – пребарување по интернет
     – изведување заклучоци

Упатство за работа:
 Пребарувајте на wikipedia.org и hemija.net за јаглерод моноксид и неговото штетно влијание врз 
човекот. Еден од учениците пребарува податоци за CO, другите внесуваат податоци во тетратка и 
заедно донесуваат заклучоци.
Размислувајте (и одговорете) за следниве прашања: 
 – Зошто јаглерод моноксид предизвикува смрт најчесто во автомобил?
 – Напишете ја равенката на реакција на горење на јаглерод моноксид.

Чек листа за заемна проверка на учениците

Ученик/реден број
Активно е вклучен 

во изведувањето на 
експериментот

Соработува со др. од групата 
во донесување заклучоци

Прилог 5: Чек листа за проверка на изведбени активности

Содржина: Поважни неоргански соединенија на јаглерод

Вештини Група Добро Бара 
подобрување Коментар

Користење упатства

I
II
III
IV

Планира и изведува 
експеримент

I
II
III
IV

Претставување 
резултати

I
II
III
IV

Изведување 
заклучоци

I
II
III
IV



П
риродни науки

144

БИОЛОГИЈА Соња Јанкуловска
ОУ. „Даме Груев“ – Битола

ВЕЖБИ И ПОВТОРУВАЊЕ НА СОДРЖИНИТЕ 
ИЗЛАЧУВАЊЕ, ГРАДБА И ФУНКЦИЈА НА БУБРЕГ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги набројуваат органите во системот за исфрлање на штетните материи; 
• да ја опишуваат градбата на бубрегот и неговата функција;
• да го дефинираат процесот – биолошка филтрација на крвта и да ги одделуваат етапите во 
создавањето и излачувањето на мочта; 
• да означуваат со зборови или со знаковен систем – топографија и анатомија на органите за 
излачување. 

VIII одделение,  животни процеси кај човекот

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• Запознавање на учениците дека наредниот час ќе имаат вежби со кои преку изведбени актив но-
сти, експерименти и употреба на графички организери ќе ги утврдат своите знаења стекнати на 
претходните часови.

• епрувета, стаклена инка, стаклена чаша, филтер-хартија;
• креда во боја, сок за растворање; 
• прибор за дисекција;
• свеж материјал (бубрег од свиња);
• работен лист за активност 1 (прилог 1) и наставно ливче (прилог 1.2); 
• работен лист за активност 2 (прилог 2) и графички организер – мисловна мапа (прилог 2.1);
• работен лист со графички организери – циклус прстен (прилог 3);
• работен лист со графички организери – рибин скелет (прилог 4);
• листа за проверка на изведбена активност – експеримент (прилог 5);
• листа за проверка на изведбена активност (прилог 6);
• чек-листа за вреднување на изведбената активност (прилог 7);
• листа за проверка на изведбена активност (прилог 8);
• листа за самовреднување на работата во групата (прилог 9) – доколку дозволува времето.

• Воведување на учениците
 – Наставникот со неколку конкретни и прецизни прашања за процесите на отстранување на 
некорисните и штетни продукти ги поврзува претходните сознанија на учениците со активностите 
што следат.
 – Поделба на учениците во три групи. 
 – Поделба на работни листови во кои е даден опис на активностите и конкретните задачи. 
 – Давање на подетални насоки за активностите што треба да ги работат. 

Активности на часот
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• Тек на часот
I група – работи на задача зададена во работниот лист (прилог 1), поделба на задолженијата 
помеѓу учениците во групата – изведување на експериментот, собирање и обработка на податоците 
и пополнување на наставното ливче (прилог 1.2).
II група – работи на задача зададена во работниот лист (прилог 2), поделба на задолженијата 
помеѓу учениците во групата – дисекција на бубрег, цртање и означување на деловите од бубрегот 
и запишување на сознанијата на учениците во тетратка, како и пополнување на графички 
организер – рој со едно ниво (прилог 2.1).
III група – пополнување на графички организер(циклус прстен), фазите на филтрирање на крвта и 
создавање на моч (прилог 3).
• Завршување на часот
 – Секоја група ги презентира информациите и резултатите што ги прибрала во фазата на 
истражување.
 – Развивање на дискусија во однос на презентираните податоци и поставување на дополни-
телни прашања со цел учениците да го структурираат своето знаење. 

– Во графички организер – рибин скелет (прилог 4) пополни ги полињата на причинителите што ја 
оштетуваат функцијата на бубрезите! 

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Целите на часот беа во целост реализирани, а учениците преку практична примена ги система ти-
зираа поимите и се осамостоија во работата.
– Учениците беа многу ангажирани и активни во текот на целиот час.
– Оценувањето на групите преку самооценување ги поттикнува учениците навреме да ги започнат 
и завршат задачите.
– Секој ученик со пополнување на графичките организери и со самооценување на веќе пополнети 
организери од страна на наставникот изложени на ЛЦД-проектор добива можност за напредување 
што ги мотивира учениците кон поголеми постигања. 
– Усните презентации на учениците прибрани во фазата на истражување, донесувањето на логички 
заклучоци се услов за согледување на индивидуалниот придонес и успех во групата. 
– Одговорите на учениците на меѓусебните прашања можат многу да му помогнат на наставникот, 
и тој да обезбеди непосредна повратна информација со која не треба да се очекува дека ученикот 
комплетно ќе се промени и ќе разбере.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: Излачување

Работен лист  1
Прибор	за	работа 
• епрувета 
• стаклена инка
• филтер хартија
• стаклено стапче
• стаклена чаша
• колба
• креда во боја
Постапка	за	изработка	на	експериментот
• Стави ја стаклената инка во грлото на колбата.
• Пресечи ја филтер – хартија во облик на ква-
драт, преклопи ја по должината АВ, а потоа по 
ширина ЦД и на крај пресечи ја по испрекинатата 
линија прикажана на црт.2 .Свиткај ја филтер-
хартијата како што е прикажано на црт. 2.
• Вака подготвената филтер – хартија ставија во 
инката ( црт.1 ) и провери дали врвот е околу 1 
цм. Подолу од работ на инката.
• Со чиста вода навлажни ја филтер-хартијата, 
колку да се залепи за ѕидовите на инката.
• Иситни парчиња креда во боја, стави го во 
вода и разматија водата така што да добиеш 
изедначен раствор.
• Потпри го едниот крај на стакленото стапче 
на хартијата во инката и полека турај го подгот-
вениот раствор.
Бележете ги вашите забелешки.

Прилог 1.2
 Разгледај ги процедената течност и филтер-хартијата!
 Што забележуваш?
 Дали отстранувањето на штетните материи од организмот има нешто заедничко со направениот 
експеримент?
 Како и во кои делови на организмот се врши излачување на штетните материи од организмот?
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Прилог 2: Излачување

Работен лист  2
Прибор	и	материјал
• бубрег од цицач
• прибор за дисекција
• лупа
• прибор за пишување
Постапка	во	изготвување	на	вежбата	
1. Стави го бубрегот во кадичката и прелиј го со вода! 
2. Набљудувај го неговиот надворешен изглед и твоите забележувања запиши ги во тетратката!
3. Земи го бубрегот в рака и со скалпел расечи го на два симетрични дела!
4. Разгледај ја неговата градба и твоите забележувања запиши ги во тетратката!
5. Размени ги твоите сознанија со другите во групата!  

Прилог 2.1
Рој	со	едно	ниво	
1. Во графичкиот организер – рој со едно ниво – опиши ја градбата на бубрезите!
2. Усна презентација!
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Прилог 3: Излачување

Работен лист  3
1. Во цикличниот прстен наведи ги етапите на биолошка филтрација на крвта.
2. Усно презентирај го текот на етапите.

I етапа

III етапа

II етапаIV етапа

Прилог 4: Рибин скелет

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗЛАЧУВАЊЕ

ПРИЧИНА 1

ПРИЧИНА 4

ПРИЧИНА 2

ПРИЧИНА 3

РЕЗУЛТАТ БОЛЕСТИ НА СИСТЕМОТ ЗА ИЗЛАЧУВАЊЕ
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Прилог 5: Листа за проверка на активност – група 1

Тема: ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ КАЈ ЧОВЕКОТ
Поттема: Излачување на материите
Име и презиме на ученикот ______________________________________

Вештини Да Не Коментар
Постапките во изведувањето на експериментот 
се по редослед
Вешто го користи приборот за изведување на 
експериментот
Во целост се запишани резултатите што ги 
забележале од изведувањето на експериментот
Согледувањата се точни и имаат логичен тек

Прилог 6: Листа за проверка на активност – група 2

Тема: ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ КАЈ ЧОВЕКОТ
Поттема: Излачување на материите
Име и презиме на ученикот ______________________________________

Изведување Да Не Коментар
Прави проверка дали потребниот прибор за 
дисекција го има
Става гумени ракавици
Постапките при дисекција се изведени по 
редослед
Вметнува соодветен поим во графичкиот 
организер (рој со едно ниво)
По изведената активност го средува работниот 
простор

Прилог 7: Чек-листа за вреднување на активност – група 3

Тема: ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ КАЈ ЧОВЕКОТ
Поттема: Излачување на материите
Име и презиме на ученикот ______________________________________

Знаења и способности Да Делумно Не
Ги препознава и именува органите за 
излачување
Набројува делови од бубрегот
Ја опишува градбата на бубрегот
Ја поврзува градбата со функцијата на бубрегот 
Открива и објаснува градба и функција на 
бубрегот
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Прилог 8: Листа за проверка на активност - група 4

Тема: ЖИВОТНИ ПРОЦЕСИ КАЈ ЧОВЕКОТ
Поттема: Излачување на материите
Име и презиме на ученикот ______________________________________

Изведување Да Не Коментар
Одлично користење на знаењата за дадената 
активност
Вметнува соодветен термин во графичкиот 
организер (циклус прстен )
Детален приказ на секоја фаза
Изразена креативност во работата
По изведената активност го средува работниот 
простор

Прилог 9: Листа за самовреднување на работа во групата

За сите групи
Име и презиме на ученикот ______________________________________

Никогаш Повремено Секогаш
Вимателно ги слушам соучениците
Навреме си ги завршив обврските
Детално го читам упатството и го почитувам
Барам помош кога е потребно
Решавам сè додека не ја завршам задачата 
така што сум задоволен/а и јас и наставникот
Си ги поправам сопствените грешки и си ги 
поправам изработките
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БИОЛОГИЈА Славица Костевска 
ОУ. „Св. Климент Охридски“ –Битола

ЦАРСТВО НА ГАБИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ја идентификуваат разновидноста на царствата на габите;
• да ја објаснуваат улогата на габите во природата, кои имаат важна улога во одржливиот развој на 
природните животни средини;
• да работат со лабораториски материјал, да истражуваат, да експериментираат;
• да размислуваат критички, да дискутираат, да анализираат;
• да работат и да соработуваат во тим.

VI одделение,  Класификација на организмите

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека ќе се работи истражување за габите – за разновидноста, 
размножувањето, како и за штетата и користa од габите.
• Учениците и наставникот треба да набават материјал за работа.  
• Да истражуваат зошто се користи квасецот при обработка на лебот и белите печива – посета на 
пекарница и да разговараат со родителите, да подготват леб со квасец и без квасец, да ја воочат 
разликата.
• Употребата на печурките во исхраната на човекот и користа од пеницилинската габа, штетата од 
лебната мувла што ги расипува продуктите. 
• Оценување на работата при набљудување со микроскоп, оценување на презентацијата и 
оценување за стекнатите знаења за габи преку наставно ливче – оценувањето ќе биде заемно и од 
наставникот.
• Истражување на интернет-страниците.

• училиштен прибор – прибор за цртање и пишување, (прилог 1);
• учебници од други автори, како и друга стручна литература: Приказни од растителниот свет, Ф. До-
ленц, стр. 82; Градинка в училиште, стр. 211; Ревија екологија и други списанија, ботанички атласи, 
енциклопедии, интернет и сл.;
• лабораториски материјал – лупи, пинцети, капалки, предметни и покровни стакленца, светлосен 
микроскоп, компјутерски микроскоп (Digital blue);
• лебна мувла, мувла од слатко, мувлосан лимон или портокал, тацни, квасец, топла вода, шеќер, 
брашно, печурки – свеж и хербаризиран материјал, кочани од пченка со пченкарна гламна, листови 
на винова лоза со пепелница;
• разновидна графика (цртежи, фотографии) од печурки, постери изработени од ученици, ЦД од 
биологијата за VI одд. и сл.;
• компјутери, ЛЦД-проектор, фотоапарат, печатач, хартија, хамер;
• работни листови за секоја група (прилог 1), листа за оценување работа со микроскоп (прилог 2);
• аналитичка бодовна листа за презентација (прилог 3), наставно ливче (прилог 4),
• http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0WTefQbN.pMWggAnHKJzbkF?fr2=sg-
gac&sado=1&p=zygomycota%20fungi&fr=yfp-t-701-s&ei=utf-8&x=wrt
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• Воведување на учениците
– Учениците набљудуваат габи – печурки и мувлосан леб и слатко, 
мувлосан лимон, квасна габа.
– На учениците им се предочуваат целите на часот и активностите 
што ќе се преземат на часот. 
– Учениците се поделени во четири тима и го доби ваат материјалот 
за работа со работни задачи, фо то графирање и бележење во сите 
процеси на истра жу вањето.
– Учениците се договараат за изработка на постер.
– Со ваквиот начин на работа учениците се поттикнуваат критички 
да размислуваат, да анализираат, да заклу чу ваат и да бараат 
решенија на поставените прашања, како и да поставуваат нови 
прашања за понатамошни истражувања.
• Тек на часот
      На почетокот на часот тимовите ги добиваат упат ствата за 
работа, им се предочуваат целите на часот, заедно со инстру мен тите за оценување, со цел да 
се запознаат со содржината (работен лист – прилог 1). При истражувањето од учениците се 
очекува да поставуваат прашања и да бараат одговори на поста вените прашања и да донесуваат 
заклучоци (прилог 8). Учениците во својот тим се договараат како да си ги распределат улогите за 
работа:

– ученик задолжен за изработка на текстуален дел, за фотографирање, за селекција на пода-
тоци, за усна пре зентација, за оценување на работата со микроскоп, за оценување на презен-
тацијата, за пронаоѓање податоци на интернет; ученик што ќе изработува нативен пре па рат за 
набљудување под светлосен микроскоп.
– Учениците набљудуваат од материјалот со лупа. 

– Учениците се поделени во тимови, си имаат свои работни места и работни листови (прилог 1), 
комјутери на кои можат да бараат податоци, а и пред себе имаат база на податоци од нивното 
истражување и потребната литература за да изработат постер за одредената тема за време од 15 
минути. 

– Се оценуваат неколку ученици како работат со ми кро скопот од 
страна на учениците од спротивна група.
– Сите прибрани информации и податоци во секој тим за одреде-
ното истражување се презен ти раат, се диску тира за нивната ва-
лидност, се селектираат за из работка на плакатната хартија т.е. 
постерот (прилог 7).   
– Потоа тимовите, со материјалот што го имаат на ра бот ните ме-
ста, го средуваат, изработуваат нативен пре парат, фотогра фираат.
– Учениците што се задолжени да ги набљудуваат изработените 
препарати ги набљудуваат на микроскоп и се оценуваат (прилог 9) 
од соучениците според инструментот за оценување (прилог 2).
– Тимовите ги изработуваат постерите за презентација, со 
селектираните податоци, слики, цртежи, скици од набљудувањето 
на микроскоп, фотографии.
– Се презентираат продуктите, во рок од 4 минути, со постерите 

од двајца ученици, а еден ученик го презен тира изработениот препарат на компјутерски 
микроскоп (Digital blue); со цел и учениците што работеле друга тема да ги видат објектите што се 
набљудувале под светлосен микроскоп.
– По секоја презентација се дискутира за работата на тимот и се дискутира и за оценувањето со 
инструментот за оценување на презентацијата (прилог 3), како и за работата на светлосниот микро-
скоп (прилог 2). Оценувањето на презентацијата го вршат сите ученици, а заедничката оценка ја 
соопштува лидерот од тимот (прилог 8). 
– По сите презентации наставникот го коментира оценувањето на презентациите.
– По презентациите учениците добиваат наставно ливче (прилог 5) со кое се оценуваат здоби ени те 
знаења на учениците и кое заемно го оценуваат според шаблон (прилог 6).

Активности на часот

од двајца ученици, а еден ученик го презен тира изработениот препарат на компјутерски 
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 Учениците што имаат интерес се задолжуваат да истражуваат за градбата на мовови и па-
прати на свеж материјал и да собираат податоци на интернет. Може да се изработат презен та ции 
во Power Point.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Во текот на сите активности учениците покажаа висок степен на знаење, умешност, ангажираност 
и сигурност во работата.
– Учениците совесно ги извршуваа своите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
– Секој ученик беше ангажиран и вклучен во активностите, тие учествуваа во индивидуална и 
групна работа и покажаа самостојност во работата, а ваквиот начин на учење не им претставуваше 
тешкотија, бидејќи наставникот им беше водач и двигател.
– Оценките што учениците си ги даваа меѓусебно беа многу објективни, блиски и соодветни на 
поставените критериуми; само еден тим не успеа да ги оцени презентациите на другите тимови, 
бидејќи за нив беше новина ваквата работа. 
– Учениците слободно, самоуверено ги презентираа изучените знаења; со тоа стекнуваат вештини 
за презентирање пред публика.
– Со оглед на тоа што на часот се преземени повеќе активности, а за да не бидат така збиени, би 
можело да се направат измени во тематското процесно-развојно планирање и да се планираат 2 
часа, како и воедно учениците да ги подготват презентациите во Pоwer Point.
– Наставникот треба да насочува во целокупната работа на часот, посебно во дискусиите и ана ли-
зите.
– Тимовите беа избрани од учениците од сите паралелки од шесто одделение со кои ги реали зи-
равме активностите, но за ваков час со една паралелка ќе треба повеќе подготовка и на послабите 
ученици да им се дадат полесни задачи. 
– За истражувањето во тимовите се користеа доста нагледни средства, а се забележа голем 
интерес и љубопитност кај учениците (прилог 7).
– Од поставувањето на прашањата, одговарањето со соодветни одговори на прашањата, како и од 
наставното ливче (прилог 8) се покажа дека се реализирале целите на часот.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

• Завршен дел од часот
– Наставникот дава повратна информација за успешноста на реализираните активности на часот, 
евентуалните пропусти и можности за подобрување и се дискутира за идни вакви или слични 
активности; учениците ги даваат своите коментари за часот преку прценка за работата на часот 
(прилог 4). 
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ЛЕБНА МУВЛА/ГАБА ПЕНИЦИЛИУМ/КВАСНА ГАБА/ПЕЧУРКИ

I тим: Зошто лебот што подолго стои е сив со црни дамки? – микроскопирање и истражување на 
лебна мувла.

Дел од активностите на часот (I, II, III, IV тим)

Истражување на првиот тим Лебна мувлаЛебна мувла под микроскоп

II тим: Како мувлата спасила човечки живот? – микроскопирање и истражување на габа пеницилиум.

Истражување на вториот тим Мувлосан лимон
Пеницилинска мувла 

на лимон

Лепезеста спорангија 
на габа пеницилиум
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Прилог 1: I, II,  III, IV тим - работен лист за тимовите

ЛЕБНА МУВЛА/ГАБА ПЕНИЦИЛИУМ/КВАСНА ГАБА/ПЕЧУРКИ

I тим: Зошто лебот кој подолго стои е сив со црни флеки? - микроскопирање и истражување на 
лебна мувла .
II тим: Како мувлата спасила човечки живот?- микроскопирање и истражување на габа пеницилиум.
III тим: Зошто лебот е мек? - микроскопирање и истражување на квасна габа.
IV тим: Како ќе ги размножиме печурките за да обезбедиме повеќе храна?- микроскопирање и 
истражување на прчурки.
 I, II, III, IV, тим:  Микроскопирање и истражување на лебната мувла/габа пеницилиум/квасна 
габа/печурки -  пронајдете ги одговорите!
 - Со што се размножува лебната мувла/габа пеницилиум/квасна габа/печурки
 - Каква градба има лебната мувла/габа пеницилиум/квасна габа/печурки
 - Со што се храни лебната мувла/габа пеницилиум/квасна габа/печурки
 - Дали е корисна лебната мувла/габа пеницилиум/квасна габа/печурки
 1. Да истражуваат за лебна мувла, габа пеницилиум, квасна габа, печурки.
 2. Секој ученик со лупа да набљудува од материјалот лебна мувла/габа пеницилиум/квасна 
габа/печурки и да набљудува хифи со спорангии и спори.

III тим: Зошто лебот е мек? – микроскопирање и истражување на квасна габа.

IV тим: Како ќе ги размножиме печурките за да обезбедиме повеќе храна? – микроскопирање и 
истражување на печурки.

Истражување на третиот тим Исхрана на квасочна габа
(приготвување на квасец)

Пченкарна гламна

Истражување на 
четвртиот тим Свежи печурки Хербаризирана печурка
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 3. Да се изработи микроскопски нативен препарат од материјалот за работа.
 4. Да се набљудува под микроскоп хифи и спорангии со спори од материјалот за работа.
 5. Да се скицира и обележи што набљудуваа под микроскоп материјалот за работа.
 6. Да се направи постер од истражувањето.
 7. Да се презентира наученото и изработеното.
 8. Оценете ја работата на микроскоп и презентацијата на секој тим.

Домашна работа:
1. Да се истражува за мовови и папрати за наредниот час.

Материјал за работа:
 Училиштен прибор – прибор за цртање и пишување,
 Учебници и друга стручна литература, (Приказни од растителниот свет – Ф. Доленц стр, 82. 
Градинка в училиште – стр. 211, Ревија екологија и други списанија, ботанички атласи, енциклопедии, 
интернет и сл.).
 Лабораториски материјал – лупи, пинцети, капалки, предметни и покровни стакленца, светлосен 
микроскоп, компјутерски микроскоп (Digital blue);
 Лебна мувла /мувлосан лимон или портокал/ квасец, топла вода, шеќер, брашно/печурки – свеж 
и хербаризиран материјал,
  Разновидна графика (цртежи, фотографии), постери изработени од ученици, ЦД биологија за VI 
одд. и сл.
 Компјутери, ЛЦД проектор, видео бим, фотоапарат, печатач, хартија, хамер.
 Работни листови за секоја група , листа за оценување работа со микроскоп, 
 Аналитичка бодовна листа за презентација, наставно ливче.

Прилог 2: Чек листа за употреба на микроскоп

ПРАВИЛНО РАКУВАЊЕ СО МИКРОСКОП

Ученик:____________________________________________________

 Погледни ја листата и во празното квадратче пред реченицата стави знак Х доколку добро се 
работи:

	 ¨ Леќите ги чисти со крпче за чистење.

	 ¨ Го мести правилно огледалото за набљудување.

	 ¨ На чисто предметно стакло се капнува капка вода.

	 ¨ На предметното стакло се става објект за набљудување.

	 ¨ Препаратот се става на држачот на микроскопот. 

	 ¨ Правилно ракување со микроскопот за да се пронајде предметот за    набљудување.

	 ¨ Гледа во окуларот и го бара објектот за набљудување.

    Проценка (заокружи):
 – Супер ракува!   – Учи да ракува!   – Сè уште не знае да ракува!
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Прилог 3: Оценување на презентација за дел од наставната единица

ЦАРСТВО НА ГАБИ

Оценка Аналитичка листа за оценување на презентација

Солидно
13–15 бода

 Презентацијата содржи извонредни информации, обработени се сите сегменти на 
делот од лекцијата.                                                                                                     (5 бода)
 Податоците се организирани и претставени со логичен редослед.                   (5 бода)
 Успешно се применети повеќе истражувачки техники и материјали.                 (5 бода)

Многу 
добро

10–12 бода

 Презентацијата содржи доста информации за делот од лекцијата.                   (4 бода)
 Најголем дел од податоците се организирани и претставени со логичен редо след.                                                                                                                     
                                                                                                                                     (4 бода)
 Обработени се повеќе значајни сегменти на делот од лекцијата.                     (4 бода)

Добро
7–9 бода

 Презентацијата содржи мал број информации за делот од лекцијата.              (3 бода)
 Податоците во содржината во повеќе случаи не следат логичен редослед.    (3 бода)
 Вклучува дел од одредени значајни знаења, но не ги обработува и поврзува
де талите.                                                                                                                     (3 бода)

Доволно 
4–6 бода

 Презентацијата содржи основни информации за делот од лекцијата.              (2 бода) 
 Организирањето и претставувањето на податоците не следи логичен ре дослед, 
а поглавјата (тогаш кога ги има) и премините од една во друга идеја најчесто се 
конфузни.                                                                                                                    (2 бода)
 Ученикот покажува ограничено разбирање за делот од лекцијата.                   (2 бода)

Недоволно 
1–3 бода

 Презентацијата содржи недоволно информации за делот од лекцијата.            (1 бод)
 Презентацијата не е организирана. Податоците немаат логичен редослед.       (1 бод)
 Не е покажано разбирање на делот од лекцијата.                                                 (1 бод)

 Оценките од сите ученици во тимот се разгледуваат и според тоа се донесува заедничка 
оценка, која еден ученик ја презентира.
Прв тим:  _____________________________________________________________________
Втор тим:  _____________________________________________________________________
Трет тим:  _____________________________________________________________________
Четврти тим:  ______________________________________________________________________

Прилог 4: Проценка на работата на час

Со какви искуства се стекна?  __________________________________________________________
Какво мислење имаш за ваквите часови?  ________________________________________________
Дали времето во изработката на задачите беше:

Доволно Прилично Не

и што би предложил?  _________________________________________________________________
Колку научи?

Многу Прилично Малку

Како се чувствуваше додека работеше?

Доволно Прилично добро Лошо

Дали повеќе би учел/а доколку работиш во група?

Да Понекогаш Не
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Прилог 5: НАСТАВНО ЛИВЧЕ

ГАБИ

Име и презиме _____________________________________ паралелка________

1. Чии хифи се изградени со вертикални хифи во форма на метличка – низи од хифи во кои се 
формираат спори?
 На габa пеницилиум.  ______________________________________________________  4 бода 

2. Како се размножуваат: (поврзи!)
 а) лебна мувла    ПУПЕЊЕ
 б) габа пеницилиум   СПОРИ
 в) квасна габа    СПОРИ____________  3 бода

3. Како се изградени печурките? (Што е испуштено – дополни!)
Дел под земја – мицелиум и дел над земја – хифи во форма на чадорче  со дршка.                            
____________________ 3 бода

4. Кое е значењето на габите? (Што е испуштено – дополни!)
 – разложување на органски материи  – ферментации
 – добивање на антибиотици   – во исхраната        ______ 4 бода

5. Кои од следниве габи се со проста градба, а кои со сложена градба: (поврзи!)
 а) габа пеницилиум   проста градба 
 б) лебна мувла    сложена градба
 в) квасна габа    сложена градба
 г) печурки     проста градба  _________ 4 бода

Скала за оценување: (заокружи!)
 ?? –   5 бода   недоволно! 
 6 –   9 бода   доволно!    Освоени бодови _______________
 10 – 12 бода   добро!
 13 – 15 бода   многу добро!   Оценка            _________________
 16 – 18 бода   одлично!

Прилог 6: Заклучоци

– Габите се многу важни за разложувањето на органските материи, тие се разградувачи, сапро фи-
ти – учествуваат во разградувањето на остатоците на органските материи (печурки, лебна мувла).
– Спречување на храната од расипување од штетните габи (лебна мувла). 
– Спречување од болести од паразитските габи (црната мувла, переноспора – виновата лоза).
– Се користат во исхраната на луѓето (печурки).
– Се користат во производството на леб и печива, пиво, вино (квасна габа, пивска, винска).
– Се користат како лек (антибиотици) против бактериски инфекции (габа  пеницилиум, стрептоми-
цинска, терамицинска).
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Прилог 7: Проценка на работата на час

 За проценката беа анкетирани 16 ученици и 5 наставници што присуствуваа на часот.
 Со оглед на тоа што за прв пат се работеше со учениците од VI одд. на ваков начин, задоволна 
сум од ангажираноста и постигнатото на часот, а се надевам дека во иднина, со стекнување на 
рутина во работата, учениците повеќе ќе можат да доаѓаат до израз и ќе се снаоѓаат при сите 
активности. Сметам дека и времето беше пократко, па во иднина, наместо еден час, би требало да 
се измени тематско-процесното планирање, па да се планира во два часа.
 На часот учениците се стекнаа со ново искуство на здобивање знаења на поинаков начин од 
досегашниот, кое ќе им користи понатаму во образованието, со подобро ракување на микроскоп 
и изработка на микроскопски препарати, како и со способност за презентирање на здобиените 
знаења.
 Ваквите часови им се интересни, занимливи, на нив се учи повеќе, па затоа треба да има 
повеќе вакви часови.

НАСТАВНО ЛИВЧЕ
?? – 5 бода

слабо!
6 – 9 бода   
доволно!

10 – 12 бода   
добро!

13 – 15 бода   
многу добро!

16 – 18 бода   
одлично!

1 6 4 5 /
   

ЧЕК-ЛИСТА ЗА УПОТРЕБА НА МИКРОСКОП
 – Ракува!  – Учи да ракува!  – Сè уште не знае да ракува!

3 1 /

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Дали времето за изработка 

на задачите беше:
доволно прилично не

10 11 /

Колку научи?
Многу Прилично Малку

12 9 /
Како се чувствуваше 

додека работеше?
Добро Прилично добро Лошо

15 5 /
Дали повеќе би учел/а 

доколку работиш во група?
Да Понекогаш Не
13 6 2

Солидно 
совладана 

лекција 
(13–15 бода)

Многу добро 
совладана 

лекција 
(10–12 бода)

Добро 
совладана 

лекција
  (7–9 бода)

Доволно 
совладана 

лекција 
(4–6 бода)

Недоволно 
совладана 

лекција 
(1–3 бода)

Прв тим 11, 13, 13 / / / /
Втор тим / 11, 10, 11 / / /
Трет тим / 12, 5, 12 / / /

Четврти тим 14, 14, 14 / / / /

 Четвртиот тим беше послаб во текот на часот така што и не успеа да ги оцени презентациите 
на трите тима.
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БИОЛОГИЈА Слаѓана Т. Стаменкова
ОУ. „Крсте Мисирков“ Скопје

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА ТЕМАТА: ЦИРКУЛАТОРЕН СИСТЕМ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги распознаат, разликуваат и поврзуваат органите од циркулаторниот систем и нивните 
функции;
• да ги разликуваат големиот од малиот крвоток и нивното значење за човекот;
• да ги споредуваат особините и функциите на крвни садови, крвни елементи, крв;
• да размислуваат критички користејќи стратегии: поставување прашања, дискутирање, дебати ра-
ње, презентирање на факти, сослушување на другите, анализа на дадените информации што се 
базирани на факти, самооценување; 
• успешно да работат и соработуваат во група;
• да подготвуваат презентации.

VIII одделение,  Циркулаторен систем

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците беа запознаени дека наредните 2 часа ќе работат на истражување за градба и зна-
чење на циркулаторниот систем кај човекот, па затоа треба да ги донесат сите информации што 
можат да ги пронајдат во енциклопедии, интернет, дневен печат и од друга литература достапна за 
нив. 
• Учениците требаше да одат до блиските лаборатории, да видат, да поразговараат со лаборантите 
и лекарите за крвна слика и за нејзино определување.
• Учениците требаше и да донесат од дома крвни слики, кои се направени претходно на нив или на 
нивни блиски, и ЕКГ, ако имаат направено или од нивните родители, и да поразговараат за тоа.

• хамер, работни листови за секоја група,
• светлосен микроскоп, лупа,
• разновидна графика (цртежи, фотографии) од циркулаторен систем,
• енциклопедии за анатомија на човекот,
• аналитичка бодовна листа за секоја група и листа за самооценување на секоја група,
• компјутер, проектор, фотоапарат, печатач,
• модел на човек и на срце,
• препарати (готови микроскопски) од крв (размаз на крв) и од аорта.

• Воведување на учениците
– На учениците им се даваат информации за целите на часовите и начинот (критериумите) по кој 
ќе се оценуваат нивните резултати.
– Се бара од учениците да ги ,,прошетаат“ интернет-страниците, биолошките атласи, друга до-
стапна литература, дневен печат и да ги донесат сите интересни податоци за циркулаторниот 
систем. Со учениците правиме и обид за мерење на пулс во ситуација кога мируваат, ситуација 

Активности на часот
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на физичка активност и ситуација на повторен одмор 
кај еден ученик, се запишуваат податоците, а потоа 
(прилог 1) се развива дискусија за нив (бура на идеи). 
Со ова учениците беа поттикнати да размислуваат 
критички, да предвидуваат и да осмислат прашања 
за циркулаторниот систем што можат понатаму да ги 
истражуваат.
– Се запишуваат прашањата што ги поставуваат уче-
ниците и се формулира хипотеза (прилог 1).
– 5 групи од по 6 ученика добиваат по еден работен 
лист со задачи.
• Тек на часот
Прва	група:	крв	и	лимфа
– Учениците прават план, ги делат улогите и се дого-
вараат кога, каде, во кои лаборатории ќе одат за да 
дознаат сè за задачата што е пред нив.
– Го фотографираат препаратот на размаз од крв за-
едно со фотографијата за размаз од крв на правена 
со електронски микроскоп земена од лабораториите 
(прилог 2). Учениците користат лупи, светлосен 
микроскоп, набљудуваат, споредуваат со сликата и се запишуваат податоците со што се гледаат 
составните делови на крвта (крвни елементи) и нивното значење за функционирањето на човекот 
(прилог 3).
Втора	група:	(објаснување	на)	градба	и	функции	на	срцето
– Учениците се запознаваат со градбата на срцето и неговите функции. На своите работни маси 
имаат поставено материјал за истражување (разновидни цртежи, фотографии, како и модел на 
срце и модел на човек, листа од ЕКГ; (прилог 4).
– Учениците набљудуваат пресек од срце, го споредуваат со фотографијата, се запишуваат по-
датоците, се селектира донесениот материјал, а листата на ЕКГ покажува активност на срцето, 

и од него можат да се забележат и податоци за 
дијагностицирање на одредени болести. Вилијам 
Ајнтховен го открил електрокардиограмот (ЕКГ) 
во 1901 год. и за тоа добил Нобелова награда за 
медицина во 1924 год.
Трета група: крвни садови
– На работните маси се поставени разни видови 
слики на артерии, вени и капилари, се поставува 
готов препарат на аорта од човек за микроскопирање, 
се микроскопира и се споредува со слики од интернет 
направени на електронски микроскоп. Податоците се 
запишуваат (прилог 5).
Четврта	група:	голем	и	мал	крвоток	
– Учениците на работните маси ги издвојуваат сите 
потребни материјали за голем и мал крвоток, ги спо-
редуваат со крвоток што се гледа на модел на човек, 
се запишуваат податоците (прилог 6).
Петта	група:	изработува	табела	за	оценување	
на	групите	според	бодовни	листи,	како	и	
прашања	за	анкета	за	евалвација	по	завршената	
задача	(презентација	на	групите),	(прилог	7).
• Завршен дел од часот

– Учениците добиваат усна повратна информација за нивната работа и им се кажува дека на ред-
ниот час ќе продолжат со изработките, и секоја група ќе го презентира своето истражување, кога ќе 
ги евидентираат и крајните резултати, ќе одговорат на прашањата од анкетен лист за евалвација, 
ќе извлечат заклучоци и ќе ги презентираат. 



П
риродни науки

162

Активности на вториот час

– Учениците, според улогите што ги добиле, продолжуваат со активностите, секоја група си ја 
довршува задачата, и се подготвуваат за ефектна, кратка и јасна презентација (5 минути за секоја 
група), (прилог 8).
– Учениците ги анализираат собраните информации, селектираат, дискутираат, презентираат 
пред останатите ученици, кои се активни слушатели и со дополнителни прашања, искази, низ дис-
кусијата коригираат некои (сопствени) грешки, ги надополнуваат, се разјаснуваат поимите и се 
донесува заклучок.
– Групите се оценуваат помеѓу себе, а резултатите се запишуваат директно во табела, која на кра-
јот од часот се чита и за која се дискутира.
– Застапено е формативното оценување во сите фази на часот.
• Завршување на вториот час
Учениците даваа примери за циркулаторниот систем, соодветно избрани од секојдневни животни 
ситуации, при што ја истакнуваа функцијата на срцето, крвните садови и крвните елементи, 
правилната исхрана, физичката активност, неупотребата на цигари. Се обидуваа да одговорат на 
прашањето:
„Зошто при зголемени физички активности и стресни ситуации доаѓа до инфаркт, анемија или 
други болести на циркулаторниот систем?“

Доколку има интерес кај учениците, може да се продолжи активноста со тоа што ќе направат 
истражувачки проект за имунобиолошки реакции кај човекот.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 Со нагласувањето на целите и очекуваните исходи на почетокот на часот учениците беа 
насочени кон активностите и очекувањата од овие два часа.
– Со воведниот дел вниманието на учениците беше привлечено, и испитувањето на пулс кај уче-
ниците ги поттикна за активно вклучување во процесот на истражување.
– Секој ученик беше ангажиран и вклучен во текот на активностите; тие учествуваа во индивиду-
ална и групна работа и покажуваа самостојност во работата. Учениците ги користеа своите пред-
знаења со цел да направат синтеза на целиот процес на градба, функции на циркулаторен систем. 
Тоа го потврдија и со одговорите на анкетата за евалвација по завршената презентација, која 
покажа дека вакви часови се корисни, им се допадна ваквиот начин на работа, беа посигурни, 

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 2: 

Прилог 1: 

При 
мирување

Физичка 
активност

Повторен 
одмор

Пулс 73 98 76
Притисок 118/75 130/85 120/75

Циркулаторниот	систем	е	од	животна	
важност	за	секој	човек.

Биохемиска лабараторија која учениците ја посетиja и од каде 
добиja размаз на крв од човек.

помо тив ирани, задоволни од оценките што ги добија, и секогаш кога има можности, треба да се 
користи ваквиот или сличен начин на работа.
– За истражувањето на групите се користеа доста нагледни средства, а посебен интерес и љубо-
питност се забележа во првата група, која изврши посета на биохемиски лаборатории од каде што 
се врати и со размаз од крв од човек и изработи збирка од фотографии со клучни моменти. 
– Презентацијата беше одлична, кратка, јасна и ефектна.
– Презентирањето на содржините со помош на слики, поставувањето на прашања и давање соод-
ветни одговори, покажаа дека учениците ги стекнале потребните знаења. Се доаѓа до одговор 
зошто настанува инфаркт, срцев напад и болести на крвни елементи и крвни садови, а тоа е по-
ради стресните ситуации со кои сме соочени секојдневно, брзиот начин на живот што условува 
неправилна исхрана (брза храна), употрeбата на различни аналгетици и сл. 
– За наредната тема може само да ги искористиме податоците од оваа тема и да ги продлабочиме 
знаењата за имунолошкиот систем.
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Прилог 3: 

Размаз од крв (крвни елемени)

Прилог 4: 

Аорта( артерија)
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Прилог 5: 

Срце

Прилог 6: 

Градба на вени Коагулација на крв

Поврзување на артерии и вени со капилари преку 
кои се разменуваат кислород и јаглерод диоксид 
и хранливи материи меѓу крвта и околните ткива.
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Прилог 7: 

Табела за оценување на групите според бодовна листа

Естетски изглед Исполнување 
на темата

Усна 
презентација

Слики и 
дополнителни 

податоци

Извори на 
податоци

5

Оргиналност, 
успешен дизајн, 
интересна за 
разгледување

Содржината на 
вежбата во це-
лост е во со  гла-
сност со це лите 
на групата

Многу успешна 
презентација 
пред останатите 
ученици

Разновидност  
и богатство на 
материјали, соод-
ветни на целта 
на вежбата

Користени се до-
стапни мул тиме-
диски материја-
ли, ин тернет, 
атласи и друг до-
стапен материјал

4 Интересна за 
разгледување

Содржината на 
вежбата е ре-
чиси во целост 
според бара-
њата

Успешна 
презентација 
пред останатите 
ученици

Разновидност на 
материјали што 
се соодветни на 
дадената вежба

Користени се 
разновидни 
извори на 
мате ријали за 
дадената вежба

3

Не е доволно 
интересна за 
разгледување, 
не е најуспешно 
дизајнирана

Содржината 
има доволно ин-
формации што 
се однесуваат на 
вежбата

Вежбата не 
е доволно 
ус пешно 
презентирана 
пред останатите 
ученици

Користени се 
материјали што 
се достапни и 
што се поврзани 
со целта на 
вежбата

Користен е еден 
или повеќе 
извори на 
материјали

2

Не е интере сна 
за разгледу-
ва ње, лошо е 
дизајнирана

Присутни се 
информации, 
со држини, но 
не се многу 
разновидни

Вежбата е лошо 
презентирана 
пред останатите 
ученици

Недоволно кори-
стени материја-
ли што се доста-
пни и не се мно-
гу јасно поврзани 
со целта на 
вежбата

Правен е обид 
за користење на 
различни извори 
на материјали

1

Вежбата во оп-
што не е инте -

ресна за раз гле-
дување, во општо 

нема ди зајн

Многу мал број 
информации, 
содржини повр-
зани со вежбата

Вежбата вооп-
што не е презен-
тирана пред 
останатите уче-
ници (учениците 
не се во состој-
ба да ја презен-
тираат како што 
налага вежбата)

Многу малку со-
бран матери јал, 
нејасно поврзани 
делови со целта 
на вежбата, сла-
бо користени 
мултимедиски 
материјали

Многу малку 
избор на 
материјали за 
дадената вежба

ANKETA ZA EVALVACIJA NA ^ASOT PO BIOLOGIJA 

1. Дали беше јасно што требаше да се направи на часот:
____________________________________________________________________________________

2. Што беше лесно за совладување: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Ти се допадна ли денеска часот по биологија: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Ваша препорака за наредните часови по биологија: ______________________________________
____________________________________________________________________________________

5. На кои делови од ученото треба да обрнам повеќе внимание: _____________________________
____________________________________________________________________________________

Благодарам за дадените одговори на ова анкета.
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БИОЛОГИЈА Марика Балабанова
ОУ. „Гоце Делчев“ – Штип

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА  НА ТЕМАТА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги препознаваат и именуваат праживотните, безрбетните и ’рбетните животни;
• да ги набројуваат и именуваат претставниците што и припаѓаат на одредената група;
• да ги опишуваат основните својства на животните во одредената група;
• да посочуваат основни својства на групата – сличности и разлики;
• да го објаснуваат усложнувањето од попрости кон посложени групи;
• да репродуцираат научни термини за групата по прегледот: праживотни, безрбетни и ’рбетни жи-
вотни;
• да ги утврдуваат и систематизираат знаењата на наставната тема 3; 
• да подготват краен продукт што умешно ќе го презентираат усно;
• ефективно да работат и соработуваат во група, да ги разберат и правилно да ги применат кри-
териумите за оценување и самооценување.

VII одделение,  Групи животни и именување

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• работен лист со активностите на групите (прилог 1); 
• енциклопедии, биолошки атласи;
• слики на животни;
• хартија, графофолија со испечатена шема;
• магнетна табла со нацртана шема (прилог 2), 
графоскоп;
• компјутер;
• аналитичка листа за бодирање при вреднување на 
усна презентација (прилог 4); 
• листа за аналитичко оценување на групната работа 
(прилог 5);
• сумарна табела за секоја група (прилог 6).

• Воведување на учениците
 – На почетокот на часот сите ученици добиваат по едно наставно ливче на кое има прет став-
ници од различни животни. На клупите има слики од животни, енциклопедии, биолошки атласи, 
празен бел лист, наставно ливче и листите за оценување и самооценување.

Активности на часот

 Учениците претходно беа запознати со работата на овој час и начинот на кој тие ќе вршат 
оценување и самооценување. Тие имаа задача да набават слики, албуми од Животинско царство 
(доколку имаат), да донесат атласи, енциклопедии, весници што веќе ги имаат дома и кој сака да 
изработи презентации.
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 – На учениците им се објаснува содржината од 
наставното ливче, начинот на пополнување и добиваат 
упатства за оценувањето и самооценувањето што ќе го 
извршат на крајот од часот.
 – Учениците се поттикнуваат на размислување, 
набљудување, претпоставување и користење на при-
ложените материјали со поставување на не колку пра-
шања и поттикнување за дискусија. Уче ниците добиваат 
упатства за самостојна работа; ги разгледуваат мате-
ријалите, ги бараат своите претставници, ги запишуваат 
податоците. 
 – Клупите се распоредени во групи и на секоја 
клупа стои насловот на групата на животни, при што 
учениците ги формираат групите врз основа на насловот на наставното ливче (на при мер: група 1 
ја формираат учениците што добиле наставно ливче со наслов ПРАЖИВОТНИ – ЕДНОКЛЕТОЧНИ 
ОРГАНИЗМИ, и на ист начин се формираат сите четири групи). Сите прибрани информации и 
податоци од ливчињата ги разработуваат на ниво на група и формираат краен продукт што ќе го 
презентира еден член од групата. 
 – Наставникот дискутира со секоја група за главната идеја и содржина на наставното ливче, 
и се потикнуваат на дискусија во групата и размена на податоци. Потоа се собираат наставните 
ливчиња од учениците, се остава само едниот пример на ниво на група да го потполнат и се 
подготвуваат за усна презентација.
 – Групите ги соопштуваат резултатите од своите изработки, и додека едната група презенти-

ра, другите три ја оценуваат преку аналитичките листи 
што претходно им беа поделени на ниво на група (прилог 
4). Ученикот презентер го лепи наставното ливче на ма-
гнетната табла на која има шема со податоци за секоја 
од групите, при што мора да внимава да го најде правото 
место на својата група, а со тоа и ќе докаже дека учениците 
точно знаеле за кој вид на организми пишуваат и кои се 
нивните главни карактеристики (прилог 2).
 – Откако ќе завршат сите групи со презентациите, се 
собираат бодовите на магнетната табла на која е исцртана 
сумарната табела (прилог 5), и со собирање на бодовите 
се добива крајниот резултат, односно која група има 
најдобри резултати. Потоа на графофолија што претходно 

е изработена преку графоскоп им ја покажувам точната шема на поделбата на животните (прилог 3).
• Завршен дел
 – На крајот од часот учениците вршат самооценување преку листите за аналитичко оценува-
ње на групната работа (прилог 6).
 – Потоа на учениците им објаснувам дека наредната тема за обработка е Надворешна по-
кривка кај животните, и доколку некој дома има школка, полжав, морска ѕвезда, крлушки од риби, 
пердув, влакно од цицачи и сл., да донесат и да учествуваат во подготовката за истражување.

 Оние ученици што побрзо напредуваат 
се ангажи раат за изработка на презентации 
користејќи интернет (Википедија) и податоци од 
ЕН КАРТА на која има и квиз-прашања за кои е 
потребно и познавање на англискиот јазик.

Посебни активности за учениците што 
побрзо напредуваат
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 Преку добро испланирана стратегија со поста ву-
вање на повеќе прашања, учениците беа поттикнати на 
размислување, набљудување и проверување на прет-
ходните знаења и со нив ните стекнати знаења имаа 
кооперативност во групната ра бота; како резултат на тоа, 
наставните лив чиња се точно попол нети со податоци, 
точно е одредено нивното место во шемата, и стекнатите 
знаења можат да се применат во понатамошното изу чу-
вање на содржините за животните и нив ни те карак те рис-
тики.
 Се покажа мала несигурност кај учениците во делот 
кога требаше да ги побараат другите ученици што имаат 
иста група на наставно ливче.
 Позитивната страна е тоа што ваквите часови се поинтересни за самите ученици и ги вклучуваат 
сите подеднакво да учествуваат во изработката на зада де ните задачи без да имаат чувство на инфе-
ри орност едни од други, се истакнуваат со коопе ративност, интерес и желба да си помогнат едни на 
други.
 Во сите фази од часот се одеше на исполнување на однапред дадените цели што овозможија 
оспосо бу вање на учениците да препознаваат, набројуваат, истра жуваат, опишуваат, анализираат, 
со што се овозможи интересен тек на часот кај учениците. 
 Наставникот преку пополнетите наставни ливчиња на кои даваше ППИ и преку аналитичките 
листи за оценување и самооценување доаѓа до резултатите колку учениците биле реални во оце-
нувањето и дали го сфатиле процесот на оценување и самооценување како дел од наставата.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Прилог 1: 

Име и презиме на ученикот ___________________________

Првата група ученици ги запишуваат карактеристиките на претставниците од својата група.

ПРАжИВОТНИ – ЕДНОКЛЕТОЧНИ
ОРГАНИЗМИ

Напиши ги имињата и општите карактеристики за претставниците од сликите.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Име и презиме на ученикот ___________________________

Втората група ученици ги запишуваат карактеристиките на претставниците од својата група.

Напиши ги имињата и општите карактеристики за претставниците од сликите.

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

ПОВЕќЕКЛЕТОЧНИ БЕЗРБЕТНИ 
oРГАНИЗМИ

Име и презиме на ученикот ___________________________

Третата група ученици ги запишуваат карактеристиките на претставниците од својата група.

Напиши ги имињата и општите карактеристики за претставниците од сликите.

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

БЕЗРБЕТНИ ЧЛЕНКОНОГИ
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Име и презиме на ученикот ___________________________

Четвртата група ученици работат на ’рбетни животни  и ги запишуваат карактеристиките на 
претставниците од својата група.

Напиши ги имињата и општите карактеристики за претставниците од сликите.

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

’РБЕТНИ жИВОТНИ

Прилог 2: 

ЦАРСТВО НА жИВОТНИТЕ

Едноклеточна 
градба со присуство 
на едно или повеќе 

јадра.

Повеќеклеточни 
организми изградени 

од ткива и органи, 
немаат потпорен 

столб -`рбет

Најсложена и 
најразновидна група 
животни и во телото 

имаат ’рбет.

Членковидна градба 
на телото, нозе со 
повеќе членчиња, 
тело заштитено со 

хитин.

Прилог 4: Листа за бодирање при вреднувањето на усна презентација

БОДОВИ ОРГАНИЗАЦИЈА

4 БОДА (ИЗВОНРЕДЕН) Добро организирана презентација. Мислите имаат логичен и спонтан 
редослед. Има добар тек.

3 БОДА (ДОБАР) Добро организирана презентација. Најголемиот дел од мислите се 
наредени логично. Има неколку складни премини меѓу деловите.

2 БОДА (ПРИФАТЛИВ) Слабо организирана презентација. Мислите не следат една по друга. 
Преодите се слаби. Тешко е да се следи логиката на презентацијата.

1 БОД (НЕПРИФАТЛИВ) Воопшто нема обележја на организација на презентацијата. Случајна 
збирка на лабаво поврзани идеи.
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Прилог 5: Оценување на групната работа

Kритериуми за 
оценување

Прва група Втора група Трета група Четврта група

Oрганизација 4 3 3 3
Содржина 4 4 3 2

Презентација 4 3 3 2

Име и презиме на ученикот----------------------------------------------------------------------------

ПРОДУКТИВНОСТ
Работевме на задачата и многу 

постигнавме. 4     3     2     1 Често се оддалечувавме од 
задачата и не постигнавме многу.

УЧЕСТВО
Сите членови на групата работеа 

активно и дадоа придонес со своите 
идеи.

4     3     2     1
Јас/некои се однесувавме како 
да не сме членови на групата и 

дадовме мал придонес.

КОМУНИКАЦИЈА
Внимателно се слушавме и 

разговаравме и тогаш кога идеите се 
разликуваа.

4     3     2     1
Често ги игнориравме идеите на 
другите, а комуникацијата беше 

еднонасочна.

АТМОСФЕРА
Имавме пријателски несогласувања, 

атмосферата беше позитивна и 
опуштена.

4     3     2     1
Често имавме непријатни 

несогласувања и затегната 
атмосфера.

Прилог 6: Листа за самооценување на групната работа

БОДОВИ СОДРжИНА
4 БОДА (ИЗВОНРЕДЕН) Покажува многу добро разбирање за значајните и важни идеи.

3 БОДА (ДОБАР) Ученикот вклучува извесни значајни идеи што се однесуваат на тема-
тиката. Ученикот има познавање за тематиката.

2 БОДА (ПРИФАТЛИВ) Ученикот можеби вклучува значајна идеја или неколку факти, но не ги 
развива идеите ниту врските меѓу идеите.

1 БОД (НЕПРИФАТЛИВ) Ученикот покажува ограничено познавање на темата.

БОДОВИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

4 БОДА (ИЗВОНРЕДЕН) Спокоен, со јасна артикулација, соодветна јачина на гласот, покажува 
сигурност, самодоверба.

3 БОДА (ДОБАР) Релативно јасна артикулација, прилично рамномерно темпо, главно 
восхитувачки.

2 БОДА (ПРИФАТЛИВ) Со извесно мрморење, нееднакво темпо, со мала или без никаква 
изразност.

1 БОД (НЕПРИФАТЛИВ) Тежок да се разбере, со многу бавно темпо, говорникот изгледа 
немотивирано.
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БИОЛОГИЈА Јагода Стојчевска
ОУ. „Методи Митевски-Брицо“ - Лозово

ИСХРАНА КАЈ ЖИВОТНИТЕ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да наведуваат со каква храна се хранат животните;
• да идентификуваат кои материи ги внесуваат животните со храната;
• да ги групираат животните според начинот на исхрана;
• да наведуваат особини на групите според начинот на исхрана;
• да наведуваат примери на паразити (внатрешни и надворешни);
• да опишуваат особини на внатрешни и надворешни паразити.

VII одделение,  Исхрана кај животните

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• учебник;
• енциклопедија: Биологија, Зоологија на животните;
• слики за исхрана кај животните;
• компјутер, ЛЦД-проектор, слајдови со начин на исхрана кај животните (во Power Point-Impres);
• истражувaње преку интернет на веб-страниците на Google.com (animals);
• работен лист (прилог 2); 
• хартија, молив, пенкало, фломастери; 
• инструмент – листа за самооценување, аналитичка листа за оценување на презентацијата.

Активности	на	првиот	час
• Воведување на учениците
– Со учениците се споделуваат информации за 

це лите на часовите и начинот на кој ќе се оценуваат 
нивните резултати.

– На учениците им се прикажува презентација од 
жи вотни како се хранат, изработена во Impres.

– Набљудуваат слики од кои може да се открие 
како се хранат.

– Учениците воочуваат со каква храна се хранат 
жи вотните (прилог 1).

Активности на часовите

• Потсети се што учеше во V одделение за исхрана на животните во различни животни средини 
– што е исхрана и на каков начин се хранат животните.
• На учениците претходно им се дава домашна задача да ги набљудуваат животните во својата 
околина: кој со каква храна се храни, како се хранат, да води разговор со родителите и сточарите 
за начинот на исхрана кај некои животни. По можност да фотографира и прибере фотографии за 
исхрана на животните. Да истражува за исхрана на животните на интернет и да прибере податоци.
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Се развива дискусија (бура на идеи) за на-
чи нот на исхрана на животните. Учениците по-
ста   вуваат прашања што ќе им помогнат во 
понатамошното истражување. Прашањата што ќе 
ги по стават учениците се запишуваат на табла. Се 
формира и хипотеза (прилог 1).

• Тек на часот
Прва	задача: Истражување со каква храна се 

хранат животните (задачата е иста за сите групи,  
различни се видовите животни).

– Учениците прават план, ги делат улогите, 
по ставуваат хипотеза, изведуваат заклучоци од 
проверката на хипотезата. Учениците во табела 
ги групираат животните според видот на храната 
што ја користат. Откриваат нови видови животни 
што припаѓаат на овие групи. Прибираат слики на животни од интернет според начинот на исхрана, 
од прибраните фотографии вметнуваат животни во овие групи. Табелите и фотографиите се во 
прилог 3.

Втора	задача	за	прва	група: Истражувај за исхрана на тревојади! Како уште ќе ги наречеме? 
На кој начин ја земаат храната? Кои се преживари, како се хранат (како ја внесуваат храната)? Кои 
се непреживари?

Донеси заклучок, свои согледувања, реши го поблемот, изработи презетација во Power Point! 
Групи рајте ги животните според начинот на исхрана, преставете ги со графички организер на хар-
тија или во Word или во Paint (прилог 4)!

Материјал за истражување: учебник, атлас – зоологија на животни, слики што се на работната 
маса, користење готова презентација изработена во Imprеs, леток со слики изработен во Word 
(прилог 1).

Учениците истражуваат за задачата, донесуваат свои заклучоци, изработуваат шема (скица) за 
исхрана на животните, ги групираат животните, ги опишуваат нивните карактеристики и ги запи шу-
ваат, изработуваат презентација во Power Point (прилог 3).

Втора	задача	за	втора	група: Истражувај за исхрана на месојади! Како уште ќе ги наречеме 
месо јадите? Кои карактеристики ги имаат, а им помагаат во ловењето животни? Какво е нивното 
црево? Кои животни спаѓаат во оваа група?

Донеси заклучок, свои согледувања, реши го 
проблемот, изработи презентација во Power Point, 
изработи графички организер за животните на 
хартија, во Word или Paint (прилог 4)!

Материјал за истражување: учебник, атлас – 
зоологија на животни, слики што се на работната 
маса, користење готова презентација изработена 
во Impres, леток со слики изработен во Word 
(прилог 1).

Учениците истражуваат за задачата, 
донесуваат свои заклучоци, изработуваат шема 
на жи вотни со нивни каратеристики, изработуваат 
презентација во Power Point (прилог 4).

Втора	задача	за	трета	група: Истражувај 
за исхрана на сештојади! Со што се хранат? Дали 

рибите се сештојади? Со каква храна се хранат китовите? Наброј сештојади!
Донеси заклучок, свои согледувања, реши го проблемот, изработи презентација во Power Point, 

изработи графички организер на животните на хартија, во Word или Pаint (прилог 4)!
Материјал за истражување: учебник, атлас – зоологија на животни, слики што се на работната 

маса, користење готова презентација изработена во Impres, леток со слики изработен во Word 
(прилог 1).

Учениците истражуваат за задачата, донесуваат свои заклучоци, изработуваат шема на жи-
вотни и изработуваат презентација во Power Point (прилог 4).

Втора	задача	за	четврта	група: Истражувај за исхрана на паразити! Со што и како се хра-
нат? Кои се надворешни паразити? Кои се внатрешни паразити? Каде живеат и како се хранат?

проблемот, изработи презентација во Power Point, 
изработи графички организер за животните на 
хартија, во Word или Paint (прилог 4)!

зоологија на животни, слики што се на работната 
маса, користење готова презентација изработена 
во Impres, леток со слики изработен во Word 
(прилог 1).

донесуваат свои заклучоци, изработуваат шема 
на жи вотни со нивни каратеристики, изработуваат 
презентација во Power Point (прилог 4).

за исхрана на сештојади! Со што се хранат? Дали 
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Донеси заклучок, свои согледувања, реши го про-
блемот, изработи презентација во Power Point, изработи 
графички организер за жиивотните на хартија, во Word или 
Paint (прилог 4).

Материјал за истражување: учебник, атлас – зоо логија 
на животни, слики што се на работната маса, користење 
готова презентацја изработена во Impres, пано со слики 
што е изработено во Word (прилог 1).

Учениците истражуваат за задачата, донесу ваат свои 
заклучоци, изработуаат шема за жи вот ните, прe зентација 
во Power Point (прилог 4).

• Завршување на првот час
Учениците добиваат усна повратна ин фор мација за нивната работа, им се кажува дека на ред-

иот час ќе ги средат податоците, ќе извршат нивна анализа и ќе извлечат заклучоци, ќе ги пре зен-
тираат наодите.

Активности	на	вториот	час 
Учениците ги средуваат податоците, ги презентираат своите наоди пред другите групи. Настав-

никот им дава поддршка, ги охрабрува учениците, ги насочува во дефинирањето и вреднувањето 
на работата. Ги следи активностите на учениците, ги оценува, им дава позитивни информации за 
постигнувањата.

Учениците вршат анализа на информациите, дискутираат и ги споделуваат своите грешки, ги 
разјаснуваат поимите, се донесува заклучок, согледувања, се потврдува хипотезата (прилог 5).

Наставникот ги планира постапките, ги користи подготвените инструменти за формативно оце-
нување на знаењата и вештините што учениците ги совладале. Учениците се самооценуваат со 
графички организер за самооценување ЗСН, а наставникот врши оценување на усна презентација 
користејќи ја листата за аналитичко бодирање при вреднување на усна презентација (прилог 6).

Застапено е формативно оценување во сите фази на часот.
• Завршување на вториот час
– Учениците даваат соответни примери за исхраната на животните и за опасноста од паразити 

што се среќаваат во секојдневниот живот (метилот кај овците, кучешка тенија, детска глиста), како 
и за заштита од нив.

– Учениците ги довршуваат презентациите и ги презентираат своите наоди.

Доколку има интерес кај учениците, ќе се продолжи со активноста, да се изработи проект за исхрана 
(органи за варење кај ’рбетните животни).

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

На почеткот на часот беа нагласени целите и очекуваните ис-
ходи, учениците беа насочени кон активностите и очеку ва њата 
од овие два часа.
Во воведниот дел вниманието на учениците беше привлечено 
од начинот на исхрана на некои животни, што ги поттикна уче-
ниците кон понатамошно истражување за начинот на исхрана 
на животните и нивно групирање во групи.
Секој ученик беше вклучен во активно учење преку истражу-
вање. Учениците покажаа самостојност во работата, комуни-
цираа меѓу себе, ги користеа своите предзнаења, направија 
синтеза на целиот процес на истражување.
Групите имаа нагледни средства за истражување (литература – интернет, енциклопедија, а исто 
така собраа податоци и од сточарите). Изработија презентација во Power Point.
Презентирањето на содржините со графички организери и слајдови во Power Point, поставувањето 
прашања, давањето соответни одговори, покажа дека учениците ги постигнаа потребните знаења.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Воведно ангажирање: ПРЕДИЗВИК

	 Дефинирење	на	проблем
 Животните се хранат за да опстанат и да се заштитат. Се хранат со готова храна (растенија, 
животни). Да ги групираме по групи врз основа на начинот на исхрана (кој со што се храни).
	 Поставување	прашања
 Со каква храна се хранат животните? 
 Како да ги групираме животните врз основа на начинот на исхрана?
	 Поставување	на	хипотеза
 Животните се хранат со готова храна, а според начинот на исхрана се: тревојади, месојади, 
сештојади и паразити.
 Истражување	за	проверка	на	хипотезата
 Изработка на план за проверка на хипотезата што ќе даде одговор на прашањата или 
решение на проблемот.
 Подготовка на услови и потребни материјали за истражување и решавање на проблемот.

Прилог 1: Воведување на учениците

Упатствa и насоки за работа
- Разгледајте ги материјалите потребни за истражувањето и внимателно прочитајте ги зада чите!
Имате две задачи. Задачите се исполнуваат врз основа на набљудување, истражување, раз-

говор со сточарите како се хранат животните во нашата околина, во најблиските сточарски фарми, 
со користење на предзнаењата од V одделение, истражување на интернет за исхрана на животните 
на веб-страниците на Google.com и во енциклопедија по биологија и зоологија, како и во учебникот.

Откако внимателно ќе ги прочитате задачите, направете план како ќе го спроведете истражу ва-
њето, поделете ги задолженијата на секој ученик од групата!

Во текот на истражувањето бележете ги добиените податоци!
- Подгответе извештај во кој треба да ја наведете целта на набљудувањето – истражувањето, да 

го опишете текот на истражувњето и да донесете заклучоци; добиените резултати и податоци мо же 
да ги претставите со гафички организери (цртежи, шеми или табели), а може да ги изра бо ти те во 
Power Point или Word.

Користете компјутер, хамер, фломастери, боици, фотоапарат, печатач за да го претставите 
резултатот од истражувањето.

Работен	лист	за	група	еден
Прва	задача:	Со	што	и	со	каква	храна	се	хранат	животните?
Набљудувај и истражувај за да ја провериш претпоставката!
Исхрана на животните е внесување на храна неопходна за живот.
Животните се хранат со готова храна, внесуваат готови органски и неоргански материи, дирек-

тно се хранат со растителна и животинска храна.
Истражувај за да одговориш на следните прашања:
Дали храната е неопходна за живот? А што ако не се хранат животните? Со што се храни ко-

њот, магарето, куната, волкот, мечката, дивата свиња, комарецот, вошката и како се хранат?
Групирај ги овие животни според начинот на исхрана! Претстави со графички организер кој што 

користи за храна!
Донеси свој заклучок, согледување и решение на проблемот!
Втора	задача:	Истражувај	за	исхрана	на	тревојади!
Како уште ќе ги наречеме? На кои начини ја земаат храната? Кои се преживари, како ја вне су-

ваат храната (како се хранат)? Кои се непреживари?
Набљудувај и истражувај, изработи приказ за сработеното во Word или Power Point, групирај ги 

животните според начинот на исхрана, престави ги со графички организер на хартија, во Word или 
Paint!

Прилог 2: Работен лист за групите
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Работен	лист	за	група	два
Прва	задача:	Со	што	и	со	каква	храна	се	хранат	животните?
Набљудувај и истражувај за да ја провериш претпоставката!
Исхрана на животните е внесување на храна неопходна за живот.
Животните се хранат со готова храна, внесуваат готови органски и неоргански материи, ди рек-

тно се хранат со растенја и со животни. Пасат трева, јадат месо, се хранат со растителна и живо-
тинска храна.

Истражувај за да одговориш на прашањата:
Дали храната е неопходна за живот? А што ако не се хранат животните? Со што се храни козата, 

овцата, тигарот, лавот, кокошката, врапчето, детската глиста, свинската тенија и зошто се хранат? 
Групирај ги овие животни според начинот на исхрана! Претстави со графички организер кој што 
користи за храна!

Донеси свој заклучок, согледување и решение на проблемот!
Втора	задача:	Набљудувај	–	истражувај	за	исхрана	на	месојади!
Како уште ќе ги наречеме? Кои карактеристики ги имаат, а им помагаат во ловењето на жи вот-

ни? Какво е нивното црево? Кои животни спаѓаат во оваа група?
Набљудувај – истражувај и изработи свој приказ за сработеното во Word или Paint!
Работен	лист	за	група	три
Прва	задача:	Со	што	и	со	каква	храна	се	хранат	животните?
Набљудувај и истражувај за да ја провериш претпоставката!
Исхрана на животните е внесување на храна неопходна за живот.
Животните се хранат со готова храна, внесуваат готови органски и неоргански материи, ди-

ректно се хранат со растенија и со животни. Пасат трева, јадат месо, се хранат со растителна и 
животинска храна.

Истражувај за да одговориш на прашањата:
„Дали храната е неопходна за живот? А што ако не се хранат животните? Со што се храни ср-

ната, говедото, рисот, лисицата, клукајдрвецот, говедската тенија, маларичниот комарец и зошто се 
хранат? Групирај ги овие животни според начинот на исхрана! Претстави со графички организер кој 
што користи за храна!

Донеси свој заклучок, согледување и решение на проблемот!
Втора	задача:	Истражувај	за	исхрана	на	сештојади!
Кои животни се сештојади? Дали рибите се сештојади? Со каква храна се хранат китовите? 

Наброј животни што спаѓаат во групата сештојади!
Набљудувај – истражувај, изработи приказ за сработеното во Word или Power Point, животните 

престави ги со графички организер на хартија, во Word или Paint!
Работен лист за група четири
Прва	задача:	Со	што	и	со	каква	храна	се	хранат	животните?
Набљудувај и истражувај за да ја провериш претпоставката!
Исхрана на животните е внесување на храна неопходна за живот.
Животните се хранат со готова храна, внесуваат готови органски и неоргански материи, ди-

ректно се хранат со растенија и со животни. Пасат трева, јадат месо, се хранат со растителна и 
животинска храна.

Истражувај за да одговориш на прашањата:
Дали ханата е неопходна за живот? А што ако не се хранат животните? Со што се храни 

жирафата, бизонот, леопардот, хиената, ластовичката, штркот, кучешката тенија, метилот и зошто 
се хранат?

Групирај ги овие животни според начинот на исхрана! Претстави со графички организер кој што 
користи за храна!

Донеси свој заклучок, согледување и решение на проблемот!
Втора	задача:	Истрaжувај	за	исхрана	на	паразити!
Како и со што се хранат надворешните паразити? Кои животни спаѓаат во надворешни пара зи-

ти? Кои се внатрешни паразити? Каде живеат и како се хранат внатрешните паразити?
Набљудувај – истражувај, изработи приказ за сработеното во Word или Power Point, животните 

престави ги со графички организер на хартија, во Word или Paint!
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ЗАДАЧА 1
ГРУПА 1

Прилог 3: Графички организатори од првата задача на групите

ГРУПА 2
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ГРУПА 3

ГРУПА 4
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Прилог 4: Графички организатори на групите задача 2

ГРУПА 2

ГРУПА 3

ГРУПА 4

ЗАДАЧА 2

ГРУПА 1
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Прилог 5: Заклучоци, согледувања, решение на проблемот

Хипотезата е потврдена, животните се хранат со готова храна, неопходна за живот, ги заштитува 
од болести. Според начинот на исхрана и видот на храна можат да бидат: тревојади, месојади, 
сештојади и паразити.
Тревојади: јадат трева, тие се преживари и непреживари. Имаат долго црево.
Месојади: јадат месо, имаат остри заби или клун, канџи или нокти, развиени сетила. Познати се 
под името ѕверови.
Сештојади: јадат растителна и животинска храна, се среќаваат како ситни или крупни животни.
Паразити: пренесувачи на заразни болести. Познати се како надворешни и внатрешни паразити.
Надворешни паразити (боцкаат по кожата) и шмукаат крв.
Внатрешни паразити: живеат во телото (црева или црн дроб) со шмукалки шмукаат сокови.

Прилог 6: Самооценување на учениците

Што знам?
Моите знаења за темата.

Што сакам да знам?
Моите прашања за темата. Што научив?

  Моите знаења за темата се: Темата или наставната содржина ги разбирам:
 а) Одлично а) Одлично
 б) Просечно б) Добро
 в) Слабо в) Доволно
  г) Недоволно

Аналитичка листа за бодирање на продукт
Бодови Карактеристики

4 бода
(извонреден)

Презентираните податоци имаат логичен редослед. Податоците се потврдени со 
доволно аргументи (графикони, фотографии, изработена презентација во Power 
Point. Дадените примери се јасни, соодветни. Сo усната презентација е покажано 
многу добро разбирање на информациите. За продуктот има изобилство 
материјали што се поврзани со темата. Има добар естетски изглед.
Главни аргументи:
1 група: Групирање на животните (според дадени примери).
Карактеристики на тревојади (преживари и непреживари).
2 група: Групирање на животни (според дадени примери).
Карактеристики на месојади (ѕверови).
3 група: Групирање на животните (според дадени примери).
Карактеристики на сештојади.
4 група: Групирање на животните (според дадени примери).
Карактеристики на паразити (надворешни и внатрешни паразити).

3 бода
(добар)

Најголем дел од информациите се наредени и презентирани со логичен редо-
след. Има доволно материјали што се поврзани со темата. Поголем дел од 
податоците се аргументирани. Има неколку фотографии и графикони. Наведени 
се два до три главни аргументи.

2 бода
(прифатлив)

Најголем дел од информациите не се поврзани и немаат логичен редослед. Има 
само графикони, нема фотографии.
Многу тешко се следи логиката на организацијата на продуктот. Наведени се 
малку од главните аргументи.

1 бод 
(почетнички)

Продуктот наликува на збирка од податоци. Малку ученици се вклучени во из-
работката на задачата. Има само графикони, нема фотографии. Не е наведен 
ниту еден главен аргумент.
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Листа за бодирање при вреднување на усна презентација

Бодови Организација

4 бода
(извонреден)

Добро организирана презентација. Мислите имаат логичен редослед, по една 
мисла следи друга. Сите или речиси сите премини меѓу деловите се складни. 
Има добар тек.

3 бода
(добар)

Доста добро организирана презентација. Најголемиот дел од мислите се наве-
дени логично. Има неколку складни премини меѓу деловите.

2 бода
(прифатлив)

Слабо организирана презентација. Мислите не следат една по друга. Преодите 
се слаби. Тешко е да се следи логиката на презентацијата.

1 бод 
(почетнички)

Присутни се само неколку или воопшто нема обележја за организација на темата. 
Случајна збирка на лабаво поврзани идеи.

Бодови Содржина
4 бода

(извонреден) Покажува многу добро разбирање на релевантните и важните идеи.

3 бода
(добар) Ученикот вклучува извесни значајни идеи што се однесуваат на темата.

2 бода
(прифатлив)

Ученикот можеби вклучува значајна идеја или неколку факти, но не ги развива 
идеите ниту пак врските меѓу идеите.

1 бод 
(почетнички) Ученикот покажува ограничено познавање на темата.

Бодови Способности за презентирање
4 бода

(извонреден)
Спокоен, со јасна артикулација; соодветна јачина на гласот; рамномерно темпо; 
добро држење на телото и контакт со очите; покажува ентузијазам; самодоверба.

3 бода
(добар)

Релативно јасна артикулација; прилично рамномерно темпо; извесен контакт со 
очите: главно ентузијастички.

2 бода
(прифатлив)

Со извесно мрморење; мал контакт со очите; нееднакво темпо; со мала и никаква 
изразност.

1 бод 
(почетнички)

Тежок да се разбере; без контакт со очите; со премногу брзо/бавно темпо; 
говорникот изгледа немотивиран.

 

Табела со оценки од вреднувањето на усната презентација

група Организација 
бодови

Содржина
бодови

Презентирање
бодови

Вкупно
бодови

оценка

1
2
3
4

Скала за оценување

бодови 1 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12
оценка 1 2 3 4 5
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БИОЛОГИЈА Сузана Рамадани и консултант Џемали Белули
ОУ. „Наим Фрашери” - Тетово

НАБЉУДУВАЊЕ СО ДИГИТАЛЕН МИКРОСКОП НА 
РАСТИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (ВЕГЕТАТИВНИ И ГЕНЕРАТИВНИ)

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги познаваат и да ги разликуваат растителните органи;
• да знаат да го опишат надворешниот изглед на растителните органи;
• да направат класификација на вегетативните и генеративните органи;
• да ги набројат и образложат функциите на растителните органи;
• да подготват постери од истражувачкиот материјал.

VI одделение,  Градба на растенијата

Потребен материјал:

Активности и насоки од претходниот час

• цртежи на градбата на растителни органи;
• модели на растителни органи;
• свеж материјал (различни видови на корени, стебла, лисја, цвеќиња, семки и плодови);
• дигитален микроскоп, компјутер, видео-проектор, лупа;
• хамер за постери, лепило;
• работни ливчиња со упатство за работа, за секоја група.

• Учениците се делат на шест групи по 5 ученици;
• Секоја група има за задача да истражува за растителни органи, и тоа:
 Група 1: Видови на корени;
 Група 2: Видови на стебла;
 Група 3: Видови на лисја;
 Група 4: Видови на цвеќиња;
 Група 5: Видови на семки и 
 Група 6: Видови на плодови.
•  Секој ученик од групата има по едно практично ангажирање во својата група;
•  Тие сами го избираат својот презентер на групата;
•  Наставникот дава упатства и ја координира работата, а учениците работат самостојно.
• Воведни активности
- Учениците дискутираат водени од наставникот според  цртеж со растителни органи и поставени 
прашања:
          1. Кои се растителните органи?
          2. Кои се вегетативните, а кои се генеративните органи?

Активности на првиот час

• Учениците, од претходниот час, имаa задача да соберат разни видови на растенија од дома, како 
и свеж материјал од дворот на училиштето (активноста  се реализира заедно со наставникот);
• Формирање на работните групи и распределивање на групното и индивидуалното ангажирање.
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          3. Да се образложиат функциите на растителните органи?
          4. Која е главната разлика помеѓу растителните органи? 
- Потоа, се дели свежиот материјал за истражување.

Учениците почнуваат да истражуваат во групи. На пример, 
првата група има за задача да набљудува различни корени  
под микроскоп, да го опишува надворешниот изглед, да ги 
покажат и образложат функциите на коренот и во работните 
листови да пишуваат коментари. Со помош на дигиталниот 
микроскоп кој се поврзува со компјутерот, групата ги прави и 
потребните фотографии. 
(Вака работат и другите групи но со различни  растителни 
органи).

Истражување:

Учениците  ги презентираат информации што ги собрале во 
фаза на истражување.
• Групите дискутираат меѓу себе за нивните истражувања, се 
објавуваат резултатите и се донесуваат одлуки.
• Меѓу себе се даваат усни повратни информации во случај 
на поставување на прашања од страна на учениците од 
различните групи.
• Наставникот внимателно го прати  ангажирањето на секој 
ученик и дава усна повратна информација во вид на одговор 
или образложение.

Дискусија

• По завршувањето на истражувањето учениците подготвуваат постери од хамер каде што го 
лепат истражувачкиот материјал и избраниот презентер од страна на учениците ја презентира 
целокупната нивнаа работа.
• Започна да се подготвува и презентацијата која ќе се реализира и со помош на видео-проекторот.

Завршен дел:
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• Учениците беа ефикасни и креативни;
• Секој ученик се ангажираше, дури и учениците што на обичен час покажуваат помал интерес за 
учење;
• Активно се вклучија и учениците со посебни образовни потреби;
• Учениците успешно ја  контролираа сопствената работа;
• Се зголеми способноста на учениците за манипулација со помагалата на ИКТ.

Констатации од реализацијата на првиот час:

– Пред да почнат со довршување на презентациите, учениците се информираат дека сами ќе  ги 
реализираат активностите и ќе ја оценуваат сопствената работа како и работата на другите групи. 
Учениците беа запознаени и со критериумите за вреднување. Заеднички е одлучено, рабо тата да 
се вреднува со ливчиња од детелина (поуспешната група со четири лисја, а другите со три, два и 
со едно ливче соодветно), и резултатите од оценувањето да се внесуваат во следнава табела:

Групи I II III IV V VI
Задача корени стебла лисја цветови семки плодови

Резултати

– Учениците ги довршуваат презентациите и ги презентираат своите наоди.

Активности на вториот час

– Сите ученици активно се вклучија во работата;
– Учениците со голема одговорност се грижеа нивната активност да заврши успешно бидејќи ќе се 
вреднува и од страна на соучениците;
– Кај учениците се поттикна  критичкото размислување - во улога на вреднувач или оценувач.

Констатации:

– Учениците од групите што имаа детелина со три ливчиња,  добија усна повратна информација од 
нивните другари дека на идните активности треба да бидат поспособни и побрзи;
– Самооценувањето  на индивидуалната работа и работата на другите ученици помогна учениците 
се оспособат да го прифаќаат  оценувањето на наставникот како праведно и тоа да не донесе 
разочарување кај нив, но да ги поттикне во подобрувањето на нивното учење.

Заклучоци/препораки за идната работа:

• Директното учество на учениците за вреднување;
• Зголемување на одговорноста кај учениците;
• Поттикнување на развојот на когнитивните и психомоторните способности;
• Примена на нивните знаења во пракса. 

Придобивките за учениците:
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Корени

Прилог 1: Фотографии направени со дигитален микроскоп, кпристени во презентациите.

Стебло

Лист Цвеќе

Семки Плод
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ПРИРОДНИ НАУКИ Александра Ѓорѓиева
ОУ. „Владо Кантарџиев“ - Гевгелија

СВОЈСТВА НА МАТЕРИИТЕ 
ОД РАЗЛИЧЕН ВИД

Очекувани резултати:
Учениците:
• да наведат примери за различни материи во природата,
• да набројуваат својства на материите (изглед, агрегатна состојба),
• да определуваат материјали според агрегатната состојба и надворешната структура (физички 
својства),
• да споредуваат материи според својството на растворливост,
• да користат компјутер за обработка на податоци во решавање на проблемот,
• да размислуваат критички, да дискутираат, да ги слушаат другите ученици, 
• успешно да работат и да соработуваат во групата.

V одделение,  Материја и енергија на Земјата

Потребни материјали и опрема за реализација:

Активности и насоки од претходниот час

• шеќер, сол, песок, вода, зејтин, оцет, масло, пластика, стакло, дрво, метал, ткаенина, креда, кока-
кола, воздух, воздух во црвен и зелен балон, дезодоранс;
• лупа, компјутер, проектор, фотоапарат, хартија;
• стручна литература, интернет;
• работни листови за секоја група (прилог 1);
• евидентен лист за следење и вреднување на работата на ученикот во групата, активностите на 
ученикот при решавање на проблем (прилог 2);
• прашалник за самооценување на работата на групата, самооценување на ученикот на часот 
(прилог 3).

• Воведување на учениците
– Учениците се информираат за целите на часот и 
начинот на кој ќе се оценуваат нивните резул тати.
– Учениците набљудуваат, мерат предмети и 
дискутираат за заедничките и посебните својства на 
материите.
– Учениците работат во групи според работните 
листови (прилог 1). Секоја група добива различни 
задачи за да ги истражува својствата на различните 
видови материи.

Активности на првиот час

• Користејќи ја веб-страницата на skoool.mk. учениците се потсетуваат за материите и матери ја ли те, 
за разликата помеѓу нив.
• Учениците требаше да измерат маса и зафатнина на три предмети, да најдат предмет што нема 
маса и зафатнина.
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• Тек на часот
– Во првата и втората група задачата е иста, 
учениците прават план, ги поделуваат зада-
чите, ги испитуваат својствата кори стејќи ги 
сетилата и лупата.
– На компјутерот ја користат веб-страницата 
skoool.mk – природа – Реакција на матери ја-
лите дел 1.
– Се договараат и ги запишуваат заклучо ци-
те на работниот лист, како и оној што ќе го 
презентира она што групата го изработила и 
до каков заклучок дошла.
– Во третата, четвртата и петтата група зада-
чите се различни, испитуваат својства во 
различни агрегатни состојби, на компјутерот 
ја користат веб-страницата skoool.mk – 
хемија 7 – Агрегатна состојба на материјата, Својства на цврсти тела, течности и гасови.
– Се договараат и планираат како ќе ги испитаат својствата според барањата од работниот лист, ги 
запишуваат заклучоците и оној што ќе ги презентира извршените задачи и добиените заклучоци.
• Завршување на првиот час
Учениците добиваат усна повратна информација за нивната работа; наредниот час продолжуваат 
со истражувањето до конечниот заклучок.

– Знаејќи ги целите и очекуваниот исход на 
почетокот од часот, учениците беа активни и 
целосно ангажирани во својата работа.
– Во воведниот дел вниманието беше насо-
чено кон заедничките својства на телата, 
маса и зафат нина, преку нивното самостојно 
истражување и користење на веб-страницата 
skoool.mk. – при рода.
– Секој ученик беше ангажиран и вклучен за 
време на активноста, работејќи индиви ду-
ално и во групата. Групите користеа нагледни 
средства, интернет-материјали, доаѓајќи до 
заклучок за опи шу вање на материјали спо -
ред агрегатната состојба и надворешната 
струк тура, и споредуваа материи што го имаат 
својството на растворливост.

– Презентирањето беше посебно успешно во двете паралелки каде што се користеше проекторот. 
За презентирање кога групите работат различни задачи, изведбените активности одлично се 
вклопуваат во презентацијата. Но, за презентирање на резултатите од мерењето и заклучокот е 
потребен проектор.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Активности на вториот час

– Учениците продолжуваат со активностите, ги пополнуваат табелите, ги анализираат информа-
циите, дискутираат, заклучуваат за својствата на материите. 
– Користејќи го проекторот вршат презентација на своите истражувања и заклучоци, сите останати 
запишуваат, се развива дискусија, ако има грешки се коригираат.
– Сите ученици се ангажирани во работата, бидејќи се информирани дека наставникот планира 
постапки и користи претходно подготвени инструменти за формативно оценување на знаењата и 
вештините што учениците ги совладале.
• Завршување на вториот час
Учениците добиваат примери од секојдневниот живот за правилно користење на предметите во 
животот.
Секоја група и ученик добива прашалник за самооценување, претходно изготвен.
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Упатство	и	насоки	за	работа
• Разгледај ги материјалите за истражување и внимателно прочитај ја задачата!
• Откога ќе ја прочиташ задачата, направи план на истражувањето и подели ги задолженијата на 
секој ученик во групата!
• Донеси заклучок од забелешките во текот на истражувањето и пополни ја табелата!
Задача
• Определи ги особините на овие материјали: шеќер, сол, гума, метал, стакло, користејќи ги сетилата 
за вид, допир, вкус, мирис, лупата како апарат; пополни ја табелата според барањата за точно √ и 
за неточно Х.

Материјали мирис вкус боја круто еластично зрнесто
шеќер

сол
гума

метал
стакло

За полесно да ја решите задачата и да дојдете до правиот заклучок, користете го учебникот, стр. 
44–46, веб-страницата на skoool.mk – хемија 8 – Промена на агрегатната состојба, забелешките од 
наставникот.
Добиените резултати и заклучокот ги презентира еден ученик од групата.

Прилог 1: 

Упатство	и	насоки	за	работа
• Разгледај ги материјалите за истражување и внимателно прочитај ја задачата!
• Откога ќе ја прочиташ задачата, направи план на истражувањето и подели ги задолженијата на 
секој ученик во групата!
• Донеси заклучок од забелешките во текот на истражувањето и пополни ја табелата!
Задача
• Определи ги особините на овие материјали: вода, зејтин, песок, пластика, ткаенина, користејќи ги 
сетилата за вид, допир, вкус, мирис, лупата како апарат; пополни ја табелата според барањата за 
точно √ и за неточно Х.

Материјали мирис вкус боја круто еластично зрнесто
вода

зејтин
песок

пластика
ткаенина

За полесно да ја решите задачата и да дојдете до правиот заклучок, користете го учебникот, стр. 
44–46, веб-страницата на skoool.mk – хемија 8 – Промена на агрегатната состојба, забелешките од 
наставникот.
Добиените резултати и заклучокот ги презентира еден ученик од групата.

Група 1

Група 2
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Упатство	и	насоки	за	работа
• Разгледај ги материјалите за истражување и внимателно прочитај ја задачата!
• Откога ќе ја прочиташ задачата, направи план на истражувањето и подели ги задолженијата на 
секој ученик во групата!
• Донеси заклучок од забелешките во текот на истражувањето и пополни ја табелата!
 Задача
• На веб-страницата skoool.mk – 7–9 одделение – хемија 8, отворете ги вежбите Промена на 
агрегатната состојба и Својства на цврсти тела, течности и гасови, ако е потребно повеќе пати 
прелистајте ги и прочитајте ги! 
• Определи ги особините на тврдите тела: метал, дрво, креда, пластика, коцка шеќер, користејќи ги 
сетилата за вид, допир; пополни ја табелата според барањата за точно √ и за неточно Х.

Тврди тела зафатнина облик растворливост
метал
дрво
креда

пластика
коцка шеќер

За полесно да ја решите задачата и да дојдете до правиот заклучок, користете го учебникот, стр. 
44–46 и забелешките од наставникот.
Добиените резултати и заклучокот ги презентира еден ученик од групата.

Упатство	и	насоки	за	работа
• Разгледај ги материјалите за истражување и внимателно прочитај ја задачата!
• Откога ќе ја прочиташ задачата, направи план на истражувањето и подели ги задолженијата на 
секој ученик во групата!
• Донеси заклучок од забелешките во текот на истражувањето и пополни ја табелата!
 Задача
• На веб-страницата skoool.mk – 7–9 одделение – хемија 8, отворете ги вежбите: „Промена на 
агрегатната состојба“ и „Својства на цврсти тела, течности и гасови“, ако е потребно повеќе пати 
прелистајте ги и прочитајте ги! 
• Определи ги особините на течности: вода, кока-кола, зејтин, оцет, масло,  користејќи ги сетилата 
за вид, допир; пополни ја табелата според барањата за точно √ и за неточно Х.

Тврди тела зафатнина облик растворливост
вода

кока-кола
зејтин
оцет

масло

За полесно да ја решите задачата и да дојдете до правиот заклучок, користете го учебникот, стр. 
44–46 и забелешките од наставникот.
Добиените резултати и заклучокот ги презентира еден ученик од групата.

Група 3

Група 4
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Упатство	и	насоки	за	работа
• Разгледај ги материјалите за истражување и внимателно прочитај ја задачата!
• Откога ќе ја прочиташ задачата, направи план на истражувањето и подели ги задолженијата на 
секој ученик во групата!
• Донеси заклучок од забелешките во текот на истражувањето и пополни ја табелата!
Задача
• На веб-страницата skoool.mk – 7–9 одделение – хемија 8, отворете ги вежбите „Промена на 
агре гатната состојба“ и „Својства на цврсти тела, течности и гасови“, ако е потребно повеќе пати 
пре листајте ги и прочитајте ги! 
• Определи ги особините на гасови: воздух, зелен балон (воздух), црвен балон (воздух), дезодоранс 
(миризба), користејќи ги сетилата за вид, допир; пополни ја табелата според барањата за точно √ и 
за неточно Х.

Гасови зафатнина облик растворливост
воздух

зелен балон (воздух)
црвен балон (воздух)
дезодоранс (миризба)

За полесно да ја решите задачата и да дојдете до правиот заклучок, користете го учебникот, стр. 
44–46 и забелешките од наставникот.
Добиените резултати и заклучокот ги презентира еден ученик од групата.

Ученик Секогаш Понекогаш Никогаш
1. Ги прифаќа задачите во групата и 
внимателно ги извршува
2. Го слуша мислењето на останатите 
ученици во групата
3. Ги прифаќа предлозите на другите 
и настојува да ги оствари
4. Активен е во групата и дава свои 
предлози со цел да се унапреди 
работата во групата
5. Не е навреден ако групата не го 
прифати неговиот предлог
6. Не губи време, веднаш ги 
започнува задачите
7. Добро соработува со другите 
ученици од групата
8. Прифаќа сугестии, со цел да се 
изнајде подобро решение

Прилог 2: 

Група 5

Евидентен	лист
за следење и вреднување на работата на ученикот во групата
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Ученик 1. Ги разбира 
барањата од 
задачата и 
размислува за 
решение

2. Наоѓа 
постапки за 
решавање на 
задачата

3. Воочува 
направени 
грешки и бара 
алтернативни 
решенија

4. Донесува 
заклучоци и врши 
генерали зација 
на стек натите 
нови знаења

5. Усвојува 
пошироки 
знаења

Упатство: за секое тврдење ставате Х во колоната (секогаш, понекогаш, никогаш) со која се со гла-
сува вашата група.

Секогаш Понекогаш Никогаш
1. Пред да започнеме со работа, про ве ру-
ваме дали сме ја разбрале задачата
2. Се држиме до дадената задача од 
работниот лист
3. Додека работиме, секој од групата дава 
свои предлози, мислења
4. Секој го слуша мислењето на другарите 
од групата пред да го даде својот предлог 
или мислење
5. Крајниот заклучок го даваме откако ќе 
направиме анализа на сите идеи и пред-
лози во групата
6. Додека работиме имаме член од групата 
што води белешки за нашата дискусија и ја 
координира работата

Прилог 3: 

• Колку ти беше јасно упатството за работа?
• Колку овој час ти помогна да сфатиш како 
правилно да ги користиш пред ме тите од 
секојдневниот живот?
• Што научи на овој час, што не го зна еше?
• Дали ваквиот час овозможува полесно да ја 
запознаеш наставната содржина?
• Што беше најлесно на часот?

Евидентен	лист
за следење на активноста на ученикот при решавање на проблемот

Прашалник за самооценување на работата на групата

Прашалник за самооценување на ученикот на часот
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ПРИРОДНИ НАУКИ Верче Петрова
ОУ. „Живко Брајковски“ - Скопје

СОНЧЕВ СИСТЕМ

Час 1: Очекувани резултати:
Учениците да:
• разликуваат планети и ѕвезди;
• објаснуваат од што зависи животот на Земјата;
• ги набројуваат небеските тела во Сончевиот систем;
• ги набројуваат планетите што го сочинуваат Сончевиот систем.

V одделение,  Планета Земја

Активности на часот

Активности и насоки од претходниот час

• Целиот час се реализираше преку дискусија, која се со сто-
еше од поставување прашања, давање одговори, дообја сну-
вање и дискутирање.
• Прашањата се однесуваа на Сончевиот систем – планетите 
од кои се состои, по што е каракте рис тична секоја планета, 
астероиди – што се тоа, кои други небески тела ги има во 
Сончевиот систем, кои се природни сателити и околу кои 
планети кружат, што е разликата помеѓу ѕвезди и планети, од 
што зависи животот на Земјата.

За следниот час учениците беа поделени во две групи:
• на првата група и беше зададено да размисли и 
набави материјал за изработка на модел на Сон чевиот 
систем;
• на другата група и беше зададена задача да размисли, 
а воедно и да набави материјал за изра бот ка на хамер 
на карактеристиките на планетите и целиот Сончев 
систем.

Домашна задача

• Користејќи ја веб-страницата на skoool.mk. учениците се потсетуваат за материите и матери ја ли те, 
за разликата помеѓу нив.
• Учениците требаше да измерат маса и зафатнина на три предмети, да најдат предмет што нема 
маса и зафатнина.
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Час 2: Очекувани резултати:
Учениците да:
• го објаснуваат составот на Сонцето;
• наведат кои небески тела го сочинуваат Сончевиот систем;
• изработуваат макета на Сончевиот систем;
• ги разликуваат небеските тела според своите карактеристики;
• ги препознаваат небеските тела на небото во време на ведри ноќи.

Потребни материјали

• хамери,
• пластелин,
• фломастери, маркери,
• лепак,
• слики во боја од Сончевиот систем или енциклопедии со слики и податоци за Сончевиот систем,
• прилог бр. 1 (евидентен лист).

На претходниот час на учениците им беше зададено, дома 
да најдат податоци и слики за Сончевиот систем и другите 
небески тела. Учениците беа поделени во 2 групи:
– првата група имаше за задача да донесе хамер,слики, 
податоци извадени од интернет и енциклопедии за 
Сончевиот систем;
– втората група имаше за задача да донесе материјал по 
нивни избор за изработка на модел на Сончев систем.

Воведување на учениците
• Секој ученик добива наставно ливче (прилог бр. 2).
• Учениците ги разгледуваат прашањата и разми слу-
ваат за нивните одговори.
• Почетокот на часот претставува дискусија така што 
наставникот го чита секое прашање од настав ното 
ливче, а учениците одговараат и дискутираат.
• Откако ќе се одговорат сите прашања, учениците се 
делат во групите и почнуваат со работа.
• Наставникот контролира, упатува, дополнува, 
помага ако има потреба при техничката изведба.
• Откако секоја група ќе си ја заврши својата работа, 
ги презентираат готовите производи – хамери.

Активности на часот
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• Доколку училницата е опремена со компјутери, група ученици пребаруваат на интернет уште по да-
тоци за Сончевиот систем, сите видови небески тела и доколку постои печатач се печатат и слики.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

За утврдување на успешноста на час реализиран со решавање на проблем

Потребни предуслови за реализирање на еден ваков нагледен час

Повеќето ученици: Да Делумно Не
1. Покажуваат голема мотивираност и љубопитство од 
зададените насоки од претходниот час
2. Соработуваат меѓу себе во групата
3. Ги разбираат зададените задачи од наставното ливче
4. Го слушаат мислењето на секој ученик во групата и 
потоа заедно одлучуваат
5. Ги споделуваат и применуваат материјалите доне се-
ни како домашна задача од минатиот час
6. Умеат да се координираат за тоа како ќе изгледа 
хамерот
7. Умеат вербално да ги искажат добиените резултати

Прилог 1: Евидентен лист бр. 1 (за наставникот)

1. Која е наша најблиска звезда?
2. Што подразбираш под поимот сончево семејство?
3. Кои се планетите во Сончевиот систем?
4. Објасни, освен планетите, кои други небески тела се појавуваат на небото?
5. Опиши ги метеорите и кометите?
6. Која планета има прстен?
7. Каде се наоѓаат астероидите?

Прилог 2: Наставно ливче
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ТОПЛИНСКИ ПОЈАСИ НА ЗЕМЈАТА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да осознаат која е причината за смената на годишните времиња и постоењето на топлинските 
појаси;
• да ја одредуваат положбата на топлинските појаси на географска карта и глобус;
• да дефинираат со какви климатски белези се одликува секој топлински појас; 
• критички да размислуваат за варијациите во климатските карактеристики преминувајќи од еден 
во друг топлински појас.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• компјутер и видеоанимација (револуција на Земјата); 
• работни ливчиња за индивидуална и групна работа (прилог 
1, 2 и 3);
• маркиран глобус со напоредници; 
• испечатени фотографии од различни топлински појаси;
• физичкогеографска карта на светот;
• учебник по географија;
• работни тетратки по географија.

V одделение, Земјата во Сончевиот систем

ГЕОГРАФИЈА Мите Ристов
ОУ „Тодор Ангелевски“ - Битола

Учениците ги одговараат прашањата од работните тетратки кои се однесуваат на Земји ната рево
луција и го анализираат цртежот од учебникот за Земјината револуција кој е од клучно значење за 
формирањето на топлинските појаси на Земјата.

Активности и насоки од претходниот час:

• Воведување на учениците
– Учениците следат кратка видео анимација од револуцијата на Земјата и потоа кратко разме ну
ваат мислења со соучениците за она што го виделе
– Кратка дискусија за видеото преку следниве прашања:
 √ Што забележавте од клипот?
 √ Како сончевите зраци паѓаа на земјината површина при револуцијата на Земјата околу 
Сонцето?
 √ Која е причината за различниот агол на паѓање на сончевите зраци на земјината површина?
 √ Врз основа на претходно изнесеното, дали на секаде на Земјата имаме исто загревање и 
зошто?
 √ Какви промени се јавуваат во текот на годината поради нееднаквото загревање на Земјата?

Активности на часот
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– Учениците кои побрзо напредуваат се во улога на ментори, односно помагаат на соуче ниците кои 
имаат потешкотии во пополнувањето на работното ливче (прилог 1).

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Тек на часот
– Со помош на учениците правиме 
демонстрација на видеото и смената на 
годишните времиња користејќи глобус на 
кој се маркирани главните напоредници.
– Учениците читаат делови од текстот од 
учебникот и дискутираат за издвојувањето 
на топлинските појаси на Земјата.
– Индивидуално пополнуваат работен лист 
со нацртан круг и обележани топлински 
појаси (прилог 1)
– Поделени во 3 хетерогени групи уче
ниците решаваат проблемска ситуација. 
Даден им е цртеж (прилог 2) на кој се 
обележани топлинските појаси и се озна
чени три точки на одредено место во 
појасите. Групата треба да определи какво 
ќе биде летото, односно зимата, во тоа место и да објасни зошто.
– Наставникот ја следи работата на учениците и отвара дискусија за проблемската ситуација 
движејќи се меѓу групите.
• Завршување на часот 
– Секоја група разгледува по две случајно одбрани фотографии кои се однесуваат на простори на 
Земјата од одреден топлински појас. Заедно одлучуваат во кој топлински појас припаѓаат истите и 
ги лепат фотографиите во соодветниот појас на нацртаниот цртеж на таблата.
– Учениците се оценуваат врз основа на групната работа и дадените одговори во работното ливче 
(прилог 2), како и врз основа на работното ливче кое индивидуално го пополнуваат на крајот на 
часот (прилог 3).
– На крајот од часот секој ученик добива чеклиста (прилог 4) во која исказите ги вреднува како 
точни или неточни, и потоа листата ја заменува со другарот до него со што ќе биде применет 
методот на заемно оценување.
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Прилог 1: 

На цртежот означи ги имињата на топлинските поја
си, имињата на напоредниците до кои се протегаат и 
нивната географска широчина.

Прилог 2: 

Во празните полиња одреди ги: 

 Имињата на Името на топлинскиот појас Географската ширина
 напоредниците  во степени и минути

– Најголем дел од предвидени цели за време на часот беа реализирани;
– Учениците покажаа голема мотивираност за работа и просечно ниво на соработка меѓу себе;
– При решавањето на проблеми дел од учениците покажаа послаби способности за логичко и 
критичко размислување;
– Во иднина е потребно поголемо вклучување на учениците во групни задолженија со цел подобра 
соработка меѓу себе, заемно помагање и развивање на другарство, како и развивање на логичкото 
и критичкото размислување.
Видеото од реализираниот час можете да го видите на следниот линк:
http://www.youtube.com/watch?v=Y2ySyv7_84&feature=player_embedded
или на вебстраната http://geoorizari.webs.com/
aktivnostinachasovite.htm

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 3:

Секоја точка претставува одредено место на земјината површина. 
Во празните полиња покрај секое место,  во зависност од тоа каде се наоѓа точката во топлинскиот 

појас, одреди какво ќе биде летото, а каква ќе биде зимата.

Име и презиме на учесниците во групата:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Секоја точка претставува одредено место на земјината површина. 
Во празните полиња покрај секое место,  во зависност од тоа каде се наоѓа точката во топлинскиот 

појас, одреди какво ќе биде летото, а каква ќе биде зимата.

Име и презиме на учесниците во групата:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________



П
риродни науки

200

Секоја точка претставува одредено место на земјината површина. 
Во празните полиња покрај секое место,  во зависност од тоа каде се наоѓа точката во топлинскиот 

појас, одреди какво ќе биде летото, а каква ќе биде зимата.

Име и презиме на учесниците во групата:_________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Прилог 4:
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СТОПАНСТВОТО  И ГРАНКИТЕ 
НА СТОПАНСТВОТО  ДЕНЕС

Очекувани резултати:
Учениците:
• да се ориентираат на географската карта;
• да го опишуваат стопанството на Р. Македонија со користење на географската карта (локацијата, 
местото, регионот);
• да ги класифицираат  и разликуват гранките на стопанството;
• да ги претставуваат најважните економски региони во текот на мапирањето употребувајќи ги сите 
елементи што ги содржи географската карта;
• да користат  литературата, различни извори, ИКТ;
• критички да размислуваат, да  соработуваат, правилно да комуницираат во тим;
• да направат ефективна презентација;
• ефикасно и реално  да ги употребуваат критериумите за взаемно оценување.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• работни листови со информација за активноста на групите (прилог 2);
• компјутер, ЛЦД;
• видео презентација од гранки на стопанството на Р. Македонија; 
• пластифициран хамер и  хартија;
• физичка карта на Р. Македонија;
• географски атлас;
• фломастери, самолеплива хартија, селотејп, линијар;
• учебник, други текстови, ИКТ, слики со стопанството на земјата;
• аналитичка листа за вреднување на флаерите за секој ученик (прилог 3);
• чеклиста за вреднување на усната презентација за секој ученик (прилог 4);
• сумарна табела за секоја група (прилог 6).

VI одделение, Стопанство во Република Македонија

ГЕОГРАФИЈА Гани Амети
ОУ „7 Март” - Скопје

• Куса Power Point презентација за природните фактори кои влијаат на економскиот развој на 
земјата подготвена од експертите на групите;
• Поврзување на овие слајдови со информации  за регионите, локациите, и местата кои се погодни 
за развојот на стопанството и различните гранки.

Активности и насоки од претходниот час:

• Воведување на учениците
– На почетокот учениците следат  видео презентација за некои гранки на стопанството, нивната 
распространетост, регионите, и локациите, и се води дискусија за нивната важност за регионите и 
местата.
– Учениците дискутираат и за некои стопански гранки застапени во местото каде што живеат.

Активности на часот
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– Учениците се информираат за целта на 
часот и начинот како ќе се вреднуваат нив
ните резултати.
– На почетокот на часот сите ученици до
биваат инструменти за вреднување и имаат 
5 минути да ги разгледаат  и дискутираат 
(прилог 3 и прилог 4);
– Учениците разделени во 3 групи. Секоја 
група има свој претставник кој се грижи за 
подеднакво ангажирање на другите и за 
ефективноста на реализацијата на задачата. 
– Група 1 треба да ги опише примарните деј
ности и сите нивни карактеристики. (прилог 
2);
– Група 2 треба да ги опише секундарните 
дејности и сите нивни карактеристики. (при

лог 2);
– Група 3 треба да истражува и да ги опише терциарните дејности и сите нивни карактеристики 
(прилог 2).
• Тек на часот:
– Групите работат со користење на една од техниките  на учењето на 21 век (секоја група – раз ли
чна техника).
– Учениците чија улога е естетски да го обликуваат продуктот, прават распоред на податоците, ги  
селектират и креираат продукт, а учениците презентери се подготвуваат за презентација. Другите 
ученици помагаат или по детално ги разгледуваат и дискутираат за инструментите за вреднување.
– По еден ученик од секоја група е задолжен за обезбедување податоци за нивните групи. Овие 
ученици седнуваат  во посебен агол, имаат на располагање по еден компјутер за работа и листа 
на линкови до вебстраници каде што треба да побараат податоци (прилог 5.1). Барањето и со
бирањето на информациите трае 1015 минути. За ова време другите членови на групата бараат 
информации, слики и др., низ другата литература што е на дофат.
– Сите информации и собраните податоци, на ниво на групи, се презентираат, се дискутира за 
нивното соодветност и се селектираат тие што ќе се употребуваат за подготвување на продуктот 
(постер или презентација).
– Се презентираат продукти. По еден претставник ги презентира резултатите од работата на гру
пата, а лидерот на групата ја врши усната презентацијата  на продуктот (секој има по 2 минути);
– По секоја презентација на лидерите секој 
ученик врши вреднување на продуктот и на 
усната пре зентација. Потоа групата ги раз гле
дува посебните оценки, се формира заед ничка 
оценка која се става во табела (прилог 6);
– Оценките се соопштуваат откога групите ќе ја 
завршат презентацијата;
– Додека трае соопштувањето на оценките од 
секоја група, се подготвува табела и се фор
мираат конечните оценки.
• Завршен дел на часот:
– Наставникот дава повратна информација 
за успешноста на реализираните активности, 
за евен туалните пропусти и можностите за 
поправка и се дискутира за слични на оваа 
активност во иднина.

Задолжените ученици за барање на интернет и собирање на податоци, во текот на часот од собра
ните податоци работат  Power Point презентација.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат
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Разгледајте го потребниот материјал за истражување и прочитајте ја задачата внимателно:
• Група A 
 – забележете ги примарните гранки на стопан
 ството во Р. Македонија?
 – во кои зони тие се распространети?
 – која е нивната стопанска важност?
 Употреби ги информациите и сликите за при
 марното стопанство.
• Група Б
 – забележете ги секундарните гранки на сто
 панството во Р. Македонија.?
 – во кои зони тие се распространети?
 – која е нивната стопанска важност?
 Употреби ги информациите и сликите за секундарното стопанство
• Група В 
 – забележете ги терциарните гранки на стопанството во Р. Македонија.?
 – во кои зони тие се распространети?
 – која е нивната стопанска важност?
 Употреби ги информациите и сликите за  терцијарното стопанство.

– Првин, направете договор за тоа кој начин на работа ќе го примените;
– Поделете ги улогите на ниво на група;
– Истражувајте 1015 минути за да соберете податоци за стопанството на Р. Македонија потребни 
за вашата група;
– Најдете соодветни слики и текстови;
– Дискутирајте за информациите што сте го нашле; 
– Подгответе се за презентација; 
– Еден претставник од подгрупите ги презентира само резултатите/продуктот од работата;
– Лидерот на групата прави усна презентација за текот на работата;
– Следете ја презентацијата, користете ја листата за вреднување и вреднувајте ја презентацијата;
– Дискутирајте во вашата група за индивидуалните оценки  и формирајте заедничка оценка; 
– Разговарајте кој ќе ја покаже и ќе ја образложи оценката на групата.

Прилог 1: Упатства и совети за работа

Прилог 2: Работна листа  за групите

• За време на сите активности учениците покажаа поголема мотивација и имаше добра атмо сфе ра 
за работа;
• Повеќето ученици ги извршуваа задачите и ги постигнаа очекуваните резултати;
• Продуктите имаа естетски изглед над очекувањата на наставникот;
• Оценките што ги даваа учениците беа, објективни и соодветни на дадените критериуми.
• Потребно е да се поработи на послободно водење на дискусиите во позитивна атмосфера каде 
што секој дискутант ќе покаже почит кон својот другар.

Забелешка и рефлексија од реализираниот наставен час
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БОДОВИ 
(Ниво) КАРАКТЕРИСТИКИ

4 бода 
(одлично)

– Способен е  да се ориентира на атлас  географска карта;
– Способен е да ги идентификува  економските региони на географска карта;
– Според локациите и регионите каде се наоѓаат детално образложува за 
нивната економска важност и важноста за населението;
– На ефикасен начин  ја претставува дејноста (како на хамер така и со помош на 
користењето на ИКТ);
– За време на усното објаснување е покажано одлична информираност и 
разбирање;
– Продуктот има добар естетски изглед.

3 бода 
(добро)

– Способен е  да се ориентира на атлас   географска карта;
– Со мали тешкотии ги идентификува  економските региони на географска карта;
– Според локациите и регионите каде се наоѓаат образложува за нивната 
економска важност и важноста за населението;
– Ја претставува дејноста (како на хамер така и со помош на користењето на 
ИКТ);
– За време на усното објаснување покажува  добра информираност и разбирање;
– Продуктот има добар естетски изглед.

2 бода 
(прифатливо)

– Тешко се ориентира во атлас – географска карта;
– Со поголема помош ги идентификува  економските региони на карта;
– Според локациите и регионите каде се наоѓаат не умее да образложи за нив на
та економска важност и важноста за населението;
– Не користи соодветен начин за презентација; 
– Не умее да ги образложи презентираните информации;
– Естетскиот изглед не ги исполнува сите критериуми.

1 бод 
(почетно)

– Ориентацијата на географската карта е слаба;
– Не знае да ги наоѓа економските зони;
– Нема презентација.

Прилог 3: Аналитичка листа за вреднување на продуктот
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http://www.soros.org.mk/konkurs/077/Flora
http://www.soros.org.mk/konkurs/077/gradovimain
http://www.soros.org.mk/konkurs/077/Otpadnimaterii.htm
http://www.google.comzemjodelstvo+vo+makedonija
http://www.google.com/ sobrani makedonija&
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&q=zdravstvo+makedonija
http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&q=ministerstvo+za+transport+i+vrski

Прилог 5: Линкови до веб-страни за барање на податоци: Стопанските гранки на Р.М.

ГРУПА
Организација Презентација Содржина Вкупно

Оценка
(бода) (бода) (бода) (бода)

I
II
III

Вреднувач:  Групата _______________      

Прилог 6: Табела за оценките од вреднувањето и усната презентација

Организацијата
ДА НЕ

Група 
I

Група 
II

Група 
III

Група 
IV

Група 
I

Група 
II

Група 
III

Група 
IV

Има јасен почеток
Има логичен развој
Има аргументиран заклучок
Материјалот е јасен и поврзан со 
техниката на презентацијата
Содржината
Презентацијата покажува добро 
користење на изворите
Презентацијата дава релевантни 
информации
Презентација
Презентер/презентери зборуват 
јасно
Користи соодветен јазик
Дава/дават точни и конкретни 
одговори на прашањата
Користи соодветно движење на 
телото

Вреднувач:  Група _______________      

Прилог 4: Листа за вреднување на усната презентација
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ЕЗЕРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ја објаснат поделбата на езерата;
• да дискутираат за природногеографските карактеристики на нашите природни езера;
• да презентираат сознанија за значењето на вештачките езера;
• да приберат, селектираат и презентираат информации за нашите езера;
• да ги воочат и да дискутираат за карактеристиките за развој на туризмот на Охридското, Преспан
ското и Дојранското Езеро и на некои наши вештачки езера;
• со поголема прецизност да ги лоцираат најважните туристички места во Македонија на географ
ската карта;
• да проучуваат електронски извори на знаење за темата;
• да ги развиваат креативноста и фантазијата преку практично учество;
• од мноштво информации и податоци да селектираат релевантни на темата;
• ефективно да работат и соработуваат во група; 
• да ги разберат и правилно да ги применуваат критериумите за заемно оценување и 
самооценување.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• работна задача изработена со информација за 
активностите на групите (прилог 2);
• 4 компјутери и интернет;
• печатач и листови со формат А4;
• хамер, хартија и фломастери, лепак за хартија, 
селотејп;
• фотографии, разгледници, проспекти од 
туристички агенции и друг материјал што 
учениците можат да го најдат за езерата во РМ;
• енциклопедија или друга литература со 
податоци за езерата;
• табела за проценка на групна работа (прилог 3);
• табела за проценка – индивидуално при групна 
работа (прилог 4);
• листи за самооценување за секој ученик (прилог 5).

VI одделение, Природно-географски карактеристики на Република Македонија

ГЕОГРАФИЈА Зорица Китановска
ОУ „Вук Караџиќ“ - Куманово

• Учениците се информираат за „тридневна екскурзија низ Македонија што ја организира нашето 
училиште со која планираме да ги посетиме езерата во РМ – нивните природни убавини и тури
стички атракции“. Треба заеднички да одлучиме каде ќе поминеме најголем дел од предвиденото 
време за нашата екскурзија. 
Работната задача е изработена вo WEBQUEST (прилог 1).

Активности и насоки од претходниот час:
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• Воведување на учениците
– На почетокот им се соопштува на учениците дека тие ќе учествуваат во организација на екскур
зијата и дека сите заедно ќе одлучиме кои природни убавини и места ќе ги посетиме и каде ќе 
поминеме најголем дел од нашето време. Тие добиваат задача своето истражување да го насочат 
кон четири теми:
1. ОХРИДСКО ЕЗЕРО
2. ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО
3. ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО
4. ВЕШТАЧКИ ЕЗЕРА.
– Учениците работат во 4 хетерогени гру пи. Првата 
група прибира информации, податоци и фотографии 
за првата тема – Охридско Езеро, втората група 
за вто рата тема – Пре спанско Езеро, третата гру
па работи на тре тата тема – Дојранско Езеро, а 
четвртата група ученици работи на четвртата тема 
– вештачки езера.
– Половина од учениците во секоја гру па бараат 
информации за природногео граф ските карактери
стики, а другата половина бара фотографии и можности за развој на туризмот (овие упатства 
наставникот на учениците им ги дава усно).
– Секоја група од својот состав избира: лидер на групата и ученик/ученици задолжен/и за естет ско
то обликување на продуктот, кој може да биде: леток, плакат, разгледница, проспект.
– Лидерот на секоја група добива работна задача со информации за активностите и со ресурси – 
врски на вебстраниците преку хиперврска (прилог 1).
– Се бираат четири ученици (по еден од секоја група) за работа со компјутер и за секоја група се 
формира посебно катче.
• Тек на активностите
Час 1
– Учениците во својата група се договараат дали ќе изработуваат плакат, леток, разгледница или 
проспект.
– Се формираат подгрупи и се поделуваат улогите во склоп на подгрупата: ученик/ученици задол
жен/и за текстуалниот дел, ученик/ученици задолжен/и за фотографии, ученик/ученици задолжен/и 
за селекција на податоците, ученик/ученици задолжен/и за усна презентација.
– Групите имаат на располагање по еден компјутер за работа и листи пратени електронски со врски 
до вебстраниците каде што треба да бараат податоци (ресурси). Пребарувањето и прибирањето 
информации трае околу 10–15 минути. 
– Сите прибрани информации и податоците во рамките на групата се презентерираат, се дискутира 
за нивната соодветност и се селектираат оние што ќе се користат за изготвување на продуктот. 
• Завршување на час 1
Учениците се договараат и ги планираат своите улоги, потребните материјали и активностите за 
наредниот час.

Час 2
– На почетокот на часот сите ученици добиваат 
инструменти за оценување и имаат 5 минути да ги 
разгледаат и да продискутираат за нив (прилог 3, 
прилог 4 и прилог 5).
– Учениците чија улога е естетски да го обли ку
ваат продуктот прават распоред на селектира
ните податоци и го креираат плакатот, летокот, 
проспектот или разгледницата, додека пак учени
ците пре зентери се подготвуваат за презентација. 
Другите ученици помагаат или подетално ги 
разгледуваат и дискутираат за инструментите за 
оценување. Летокот се изработува на А4 формат 

Активности на часот
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(поделен на 3 дела), а плакатот на А4 формат 
во хоризонтална положба, разгледницата на А4 
формат поде лен на 4 дела или во Power Point, 
проспектот на двостран А4 формат поделен на 
половина во хори зон тална положба.
– Се презентираат продуктите. Лидерите на групите 
вршат усна презентација на целиот процес т.е. го 
претставуваат продуктот на групата (по 3 минути).
– По секоја презентација на лидерите, учениците 
индивидуално се самооценуваат и меѓусебно ги 
оценуваат индивидуалната и групната работа. 
Потоа, групата ги разгледува и поединечните оценки 
и групната заедничка оценка внесена во табелата.
– Оценките се соопштуваат откако четирите групи 
ќе ја завршат презентацијата.
– Оценките од секоја група, индивидуалното оценување и самооценувањето заеднички се разгле
дуваат средени во табелите и се дискутира за нив.
• Завршување на час 2
– Наставникот дава повратна информација за успешноста на реализираните активности, за евен
туалните пропусти и можности за подобрување и се дискутира за идните вакви или слични активности. 
Наставникот ги изразува своите очекувања дека така заеднички организираната екскурзија ќе ни 
пружи незаборавни доживувања.
– Доколку има време, се гледаат и презентациите во Impress/Power Point што ги подготвија учени
ците од секоја група за својата тема. Во спротивен случај тоа се прави на наредниот час, кога треба 
да бидат подготвени и извештаите за секоја група. 

Учениците задолжени за пребарување на интернет и за собирање податоци, во текот на вто риот 
час, од собраните податоци изработуваат презентации во Impress или Power Point, или израбо ту ваат 
проспект за убавините на Македонија.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Во текот на сите активности учениците покажаа голема мотивација и имаше работна атмосфера.
• Учениците совесно ги извршуваа сво ите задачи и ги постигнаа очекуваните резултати.
• Естетскиот изглед на продуктите ги надмина очекувањата на наставникот.
• Оценките што учениците си ги даваа меѓусебно беа многу блиски, објективни и соодветни на да
дените критериуми.
• Самооценувањето на учениците беше многу реално.
• За реализација на оваа содржина по требно е да се направат измени во тематското процеснораз
војно пла нирање за потребни 2 наставни часа.
• Наставникот треба да насочува во дискусиите да преовладува позитивна атмосфера во која секој 
дискутант ќе покаже респект кон работата на својот соученик. 
• По давањето на усни повратни информации на учениците за нивниот напредок и јасни насоки за 
следните чекори за подобрување, учениците зедоа уште поактивно учество во работата со соп
стве ни размислувања, идеи, кажувања. 
• Самооценувањето на сопствениот труд и оценувањето на трудот на нивните соученици беше го
лема мотивација за учениците за изработка на поквалитетен продукт. 
• Проектот треба да има добро утврдена временска рамка. 
• Потребен е поголем напор на наставникот за да ги поттикне сите ученици да учествуваат во дис
кусијата при презентацијата и по нејзиното завршување.
• Во деталниот извештај што го прави секоја група да бидат внесени сите активности за секој уче
ник за да се овозможи пообјективно оценување на секој ученик, почитувајќи ги и размислу вања та 
при заемното оценување и самооценување.
• Проектот беше обемен бидејќи многу простори беа истражувани од повеќе можни аспекти.
• Во иднина да им се даде на учениците повеќе време за осмислување на презентацијата.

Забелешка и рефлексија од реализираниот наставен час:
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Езера во РМ
Вовед

Драги ученици!
Македонија е земја преполна со природни убавини  и туристички атракции. Нашето училиште 
организира тридневна екскурзија низ Македонија, со која планираме да ги по сетиме нашите езера 
– нашето најголе мо природно богатство. Преку вашето истражување, вие ќе ни помогнете во орга
низацијата на екскурзијата, и сите заедно ќе одлучиме каде да поминеме најголем дел од нашето 
време во зависност од тоа какви активности, прошетки, посети или забава  можат да ни понудат 
нашите езера и нивната околина.

Задачи
Вашите предлози ќе ги разгледуваме заедно и заедно ќе одлучиме. Затоа ќе биде потребно вашиот 
текст да ги содржи податоците за природногеографските карактеристики, знаменитостите, ту риз
мот, можностите за спорт и рекреација, потоа податоците за хотелите, рестораните и други објекти 
за забава. Не заборавајте да ставите и фотографии, кои најмногу ќе ни помогнат во одлучувањето. 

Процес
Поделете се во 4 групи: првата група нека истражува за Охридското Езеро, втората група за Пре
спанското Езеро, третата група за Дојранското Езеро и четвртата група за вештачките езера. Ве 
молиме, податоците од истражувањето средете ги и креирајте еден документ во PowerPoint / Im
press за да можеме да ги разгледаме и полесно да се одлучиме за местата што ќе ги посетиме при 
нашата тридневна екскурзија.

Ресурси
Податоци за туристички места на езеро. Податоци за природните езера: Oхридско Езеро, Преспан
ско Езеро, Дојранско Езеро. Податоци за вештачките езера. Вештачки Езера во Р Македонија. 
Податоци за природните и за вештачките езера. Убава Македонија. Истражи ја Македонија.
И се разбира, доколку најдете некои инте ресни податоци за други попатни места, ве молиме 
презентирајте ни ги, би можеле да ги посетиме и нив. 

Заклучок
Документот што ќе го изготвите ќе ни помо гне на сите заеднички и полесно да се одлучиме за 
местата што ќе ги посетиме и што ќе ни пружат незаборавни доживувања.
Уживајте во убавините на Македонија!

Прилог 1: WebQuest

Час 1
Упатство за работа
Прво, договорете се дали ќе изработувате плакат, леток, разгледница или проспект.
Поделете си ги улогите во рамките на групата:
Ü ученик лидер на групата, кој ќе внимава на времето, до каде се активностите и ќе се грижи за 
работната атмосфера. Тој ќе биде и главниот презентер;
Ü ученик/ученици задолжен/и за естетското обликување на плакатот, летокот, разгледницата или 
проспектот.
Формирајте 2 подгрупи во кои ќе определите, за секоја подгрупа:
Ü ученик/ученици задолжен/и за текстуалниот дел;
Ü ученик/ученици задолжен/и за фотографии;
Ü ученик/ученици задолжен/и за селекција на податоците од подгрупите и
Ü ученик – главен презентер.
Истражувајте 10–15 минути за да приберете податоци специфични за езерата во РМ.
Селектирајте ги податоците и информациите што ќе ги искористите за продуктот (плакат, леток, 
раз гледница или проспект). За наредниот час направете копија или отпечатете ги фотографиите 
што ќе ви требаат за продуктот.

Прилог 2: 
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Доколку има време, можете да почнете со договарање и планирање за тоа како ќе изгледа крај ниот 
продукт и кои материјали ќе ви бидат потребни.
Час 2
Упатство за работа
Ü Учениците задолжени за естетското обликување на продуктот нека направат распоред на селек
ти раните податоци и нека го креираат продуктот: плакат, леток, разгледница или проспект.
Ü Летокот се изработува на А4 формат (поделен на 3 дела), а плакатот на А4 формат во хоризон
тал на положба, разгледницата на А4 формат поделен на 4 дела или во Power Point, проспектот на 
двостран А4 формат поделен на половина во хоризонтална положба.
Ü Подгответе се за презентација!  Лидерот на групата врши усна презентација на целиот процес и 
го претставува продуктот.
Ü Индивидуално оценете ја презентацијата!
Ü Дискутирајте во вашата група за индивидуалните оценки и формирајте заедничка! Договорете се 
кој ќе ја искаже и образложи оценката на групата!
Ü Вклучете се во дискусија, каде прво ќе го истакнете она што е добро во презентираниот продукт, 
а потоа – она што би можело да се подобри.

Одделение: ________
Група

Мотивираност и 
активност

Усна презентација Изработка на 
работната задача

I
___________________
___________________
___________________
___________________

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

II
___________________
___________________
___________________
___________________

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

III
___________________
___________________
___________________
___________________

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

IV
___________________
___________________
___________________
___________________

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

V
___________________
___________________
___________________
___________________

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В
А    Б    В

Критериуми за усна презентација:   Изработка на работната задача:
	  содржина      –  точност
	  говорење      –  креативност
	  реакција на слушатели    –  соработка
  А   –    успешно; Б   –    делумно; В   –    со тешкотии.

Прилог 3: Табела за проценка на групна работа
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Име и презиме Aктивност и 
мотивираност Презентирање Изработка на 

работната задача

  А   –    успешно; Б   –    делумно; В   –    со тешкотии.

Прилог 4: Табела за индивидуалнa проценка – при групна работа

Име и презиме: __________________________________________

Дали си здоволен/на со 
презентацијата?

Доколку одговорот е да, кажи 
зошто!

Дали сметаш дека другите 
ученици беа заинтересирани 

за твојата презентација?
Како дојде до тој заклучок?

Доколку се побара да ја 
повториш презентацијата, 
што би променил во неа и 

зошто?

Прилог 5: Листи за само-оценување на учениците
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ПРОЕКТ „ЛОКАЛЕН ВЕСНИК“

Очекувани резултати:
Учениците:
• да се поттикнат за соработка во група при истражувањето;
• да се воведат во истражувачка работа, а притоа да користат различни ресурси;
• да го разберат и проценат значењето на соработката со институциите и со луѓето, која е потребна  
за развојот на новинарството;
• да стекнат искуства за соработка со возрасните во општината;
• да стекнат искуства за културно однесување пред, за време и по разговорот со луѓето;
• да се оспособат за комплетно и самостојно презентирање на извршеното истражување;
• да развиваат претприемачки вештини.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• компјутер, лаптоп, интернет, печатач;
• УСБ, ЦД, ЛЦДпроектор;
• фотоапарат, мобилен телефон;
• хартија за печатење;
• листа со прашања за работата на проектот (прилог број 1);
• листа за самоевалвација (прилог број 2);
• листа за примената  на ИКТ во наставата (прилог број 3); 
• листа за оценување на усна презентација (прилог број 4);
• листа со пишана повратна информација од наставникот (прилог број 5).

VII одделение, Соработка со локалната заедница

ИСТРАЖУВАЊЕ НА РОДНИОТ КРАЈ Наталија Рашкова
ОУ „Синиша Стоилов“ - Зрновци

• Учениците се информираат дека наредните часови ќе работат на проектната задача во соработка 
со локалната заедница – ќе изработуваат локален весник.

Активности и насоки од претходниот час:

Прв час:
• Воведување на учениците
– Учениците одговараат на прашања од областа на информирањето на локално ниво: за постој ниот 
локален весник, за локалната радио и ТВстаница и за вебстраницата на Општината Зрновци.
• Тек на часот
– Преку „бура на идеи“ и со гласање го определуваат името на весникот – „Општински информа тор“, 
неговата цена и содржина.
– Се истакнуваат целите на проектот, се определува временската рамка за изработка на проектот и 
се образложуваат постапките и начинот на работа.
– Учениците се делат во работни групи, парови или добиваат индивидуални задолженија во зави с
ност од обемноста и сложеноста на задачата. 

Активности на часот
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– Задачата на групите е да направат 
интервјуа со: млад талент од Општина 
Зрновци, со вработени во Општината, со 
фудбалери на ФК „Зрновка“ и со неколку 
граѓани на Општината. Паровите ра бо
тат на рекламирање (маркетинг) и на 
пронаоѓање тековни проблеми на Општи
ната, а инди ви  дуалците тален ти рани за 
пишување ги откриваат убави ни те со кои 
располага овој предел, пре то чу вајќи го 
сето тоа во информации за еден локален 
весник, кој излегува еднаш месечно.
– Учениците постепено ја преземаат 
уло гата на новинари и фоторепортери. 
Изготвуваат листи со прашања за разго
вор со луѓето, со што ќе се здобијат со 
потребните информации.
• Завршување на часот
– Учениците се потсетуваат на правилата за однесување на терен, во овој случај при интервју или 
фотографирање на лица.

Втор час
• Воведување на учениците
– Учениците меѓусебно ги споделуваат 
своите импресии за времето поминато 
во истражување, за контактите со луѓето, 
разговорите, настаните и случките со 
кои било проследено нивното истра жу
вање на терен.
• Тек на часот
– Учениците ги разменуваат  инфор
ма циите и содржините од истра жу
вањето. Ги средуваат, селек тираат и 
анализираат податоците добиени на 
терен.
– Текстовите ги подготвуваат во елек
тронска верзија, со големо внимание 
на стилот, јазикот и, што е најважно, на 

интересот што содржината ќе го предизвика кај читателите. Внимаваат и на фонтот, големината и 
бојата на буквите.
– Пополнуваат листа со прашања што се однесуваат за работата на проектот (прилог 1).
• Завршување на часот
– Учениците се потсетуваат за потребата од снимените фотографии за работа на следниот час.  

Трет  час
• Воведување на учениците
Учениците добиваат насоки за активностите на часот, во смисла на финализирање на проектната 
задача и подготовки за презентација.
• Тек на часот
– Учениците во групите вршат селекција на снимените фотографии по големина, содржина и ква ли
тет.
– Ја читаат содржината на напишаниот текст и на соодветно место со помош на компјутерската тех 
нологија, по свој избор ги приспособуваат фотографиите за заднина или ги вклопуваат во текстот.
– Наставникот врши увид на изработената задача на секоја од групите. Дава усна повратна инфор
мација за крајниот продукт на истражувањето, при што се прават последните корекции од страна 
на учениците.
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– Учениците пополнуваат листа за само
евалвација (прилог број 2) и листи за 
примената  на ИКТ во наставата (прилог 
број 3). 
• Завршување на часот
– Се разговара за начинот на презен та
ција, можноста за покана и присуство на 
други наставници, стручната служ ба во 
училиштето и директорот. Се утврдува 
потребната опрема за настанот. Се одре
дува  времетраењето на презен тацијата 
на групите.

Четврт час
• Воведување на учениците
– Се поставува опремата за презента
цијата и се одредува мебелот во учил
ницата  по претходно утврден распоред.
• Тек на часот
– Овој час е наменет за презентација на проектот.
– Секој од задолжените од групите за презентација го презентира својот дел.
– Ги истакнуваат активностите што ги имале, начинот на добивање на информации и впечатоците од 
интервјуата што ги правеле, интересните случки што ги имале притоа и тешкотиите на кои наишле.
– Наставникот, по завршената презентација, дава усна повратна информација за проектот во це
лост, за работата на групите, за презентерите, кои ги оценува за време на презентацијата со листа 
за оценување на усна презентација (прилог број 4).
• Завршување на часот
– Во завршниот дел од часот му се дава збор на некој од присутните наставници, од стручната 
служба или на директорот на училиштето да го кажат своето видување за проектот.
– Учениците на воведниот дел од следниот час добиваат пишана повратна информација за усната 
презентација, за работата на ученикот на истражувањето и за готовиот продукт (листа број 5).

Обично тие ученици се и одговорните на групата, работат индивидуално на конкретна задача. 
Учениците што побрзо напредуваат се и презентерите на проектните задачи и тие ја подготвуваат 
презентацијата.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

– Доколку има можност, може да се намени уште еден час за давање на пишана повратна инфор
мација од наставникот, дискусија со учениците за добрите и слабите страни на проектот, за раз
мена на информации и искуства, кои ќе бидат корисни во понатамошната работа на учениците на 
други проекти.
– Сметам дека целите на овој проект се остварени, учениците ги имаат извршено своите задол же
нија во целост, притоа покажувајќи голема мотивација, сериозност и интерес во работата.
– Учениците, учествувајќи во овој проект, навлегоа во новинарството и ја запознаа новинарската 
работа и нејзината проблематика.

Забелешки и рефлексија:
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Прилог 1: Листа со прашања за работата на проектот



П
риродни науки

216

Прилог 2: Листа за самоевалвација

Истражување на родниот крај

1. Во што се состоеше  твојата задача во овој проект?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Кои активности ги презеде за да ја завршиш задачата?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Што научи од овој проект?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Што научи од овој проект?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Наброј ги  елементите  од овој проект кои тебе посебно ти се допаднаа!
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Наброј ги елементите од проектот кои не беа добро напишани или презентирани!
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Мислиш ли дека проектот беше успешен? 
____________________________________________________________________________________

Прилог 3: Листа за примената  на ИКТ во наставата

Означи ги алатките кои се искористени 
за време на активноста:

 Дигитален фотоапарат
 ЛЦД проектор
 Принтер/скенер
 Веб камера
 Лап Топ Компјутер
 Интернет
 Paint
 Power Point
 Photoshop
Наведи кои други едитизи ги имаш користено:
 ________________________
 ________________________
 ________________________

Краток опис на активностите во кои се 
искористени ИКТ алатките:
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Прилог 4: Листа за оценување на усна презентација
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Прилог 5: Листа со пишана повратна информација од наставникот
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ХОЛОКАУСТОТ ВО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 
И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДИЦИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ги објаснат поимите холокауст и геноцид;
• да презентираат сознанија за холокаустот;
• да знаат за концентрационите логори и за жртвите на холокаустот;
• да ги набројат последиците од холокаустот;
• да приберат, селектираат и презентираат информа ции за систематското уништување на Евреите 
  и за ангелот на смртта, Менгеле;
• да проучуваат литература и електронски извори на знаење за дадена тема;
• од мноштво информации и податоци да селектираат релевантни на темата;
• да дадат конкретни и јасни објаснувања базирани на аргументи и релевантни податоци;
• да подготват ефективни презентации.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• работен лист со информаци за активностите на групите (прилог 1); 
• компјутери и интернет;
• учебник по историја за 8 одделение;
• холистичка листа за оценување на брошура и постер-плакат (прилог 2); 
• чек-листа за оценување на усна презентација (прилог 3).

VIII одделение, Втора светска војна

Активности и насоки од претходниот час

Учениците се запознаваат со холокаустот во Втората светска војна и неговите последици.

• Воведување на учениците
 - На почетокот на часот на учениците им се соопштуваат задачите што треба да ги сработат.
 - Учениците се делат на две поголеми групи, а потоа секоја група се дели уште на две подгрупи.
 - Секоја група избира лидер и ученик/ци задолжени за естетското уредување на брошурата и 
постер-плакатот.
• Тек на часот 1
 - Учениците во рамките на групите се договараат која подгрупа ќе изработува брошура, а која 
постер-плакат.
 - Потоа секоја подгрупа:
  назначува член што ќе биде задолжен за пребарување на посочените извори; 
  член што ќе биде задолжен за избор на текстот што ќе се вклучи во брошурата; 

Активности на часот

ИСТОРИЈА Весна Баркова
ОУ „Благој Кирков“ - Велес
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  член што ќе наоѓа соодветни слики за илустрација; 
  член што ќе ги состави сите елементи во брошурата и постер-плакатот;
  подгрупите започнуваат со работа: барање и прибирање на податоци и фотографии за 

дадената активност;
  сите собрани податоци во рамките на подгрупата се презентираат, се води дискусија и 

се избираат оние што ќе се користат за изработка на крајниот продукт: брошура и постер-
плакат.

 - Учениците се договараат и ги планираат активностите за наредниот час.
• Тек на часот 2
 - На почетокот на часот уче ни-
ците ги добиваат инструментите за 
оценување.
 - Учениците што се задолжени 
за уредување на продуктите започ-
нуваат со својата работа, додека 
останатите ученици ги разгледуваат 
и дискутираат за критериумите за 
оценување.
 - Брошурите ги изработуваат на 
формат А4 (листот е поделен на три 
дела), а постер-плакатот на хамер.
 - Се презентираат продуктите. 
По еден претставник од подгрупите ги презентира резултатите од работата на подгрупата, а 
лидерот на групата усно го презентира целиот процес и го претставува продуктот.
 - По секоја презентација на лидерите, учениците вршат оценување на продуктот и  оценување 
на усната презентација. Потоа групата формира заедничка оценка што се внесува во табелата 
(прилог 3).
 - Оценките се соопштуваат откако двете групи ќе ја завршат презентацијата.
 - Наставникот дава повратна информација за успешноста на реализираните активности, за 
евентуалните пропусти и можности за подобрување и се дискутира за идните вакви или слични 
активности.

Учениците задолжени за пребарување на интерет и собирање податоци, во текот на вториот час, од 
собраните податоци изработуваат презентации во Impress или Power Point.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

 - Секој ученик за време на активностите беше ангажиран.
 - Совесно и одговорно ги извршуваа своите активности, со што ги постигнаа резултатите што се 
очекуваа од нив.
 - Активностите целосно се реализираа со употреба на ИКТ во наставата.
 - Конечниот изглед на продуктите е одличен.
 - Оценувањето на групите (заемното оценување) беше речиси објективно на дадените 
критериуми.
 - За реализација на оваа наставна содржина, треба да се направат измени во тематското 
планирање – да се реализира во 2 наставни часа.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

Меморијалeн центар на холокаустот на Евреите од Македонија
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WEB QUEST
ИСТРАЖУВАЊЕ НЕЗАВИСНО

УЧЕЊЕ

Холокаустот во Втората светска војна и неговите последици

ВОВЕД
Според расистичката теорија на Адолф Хитлер за постоењето на „виши“ човечки раси (германскиот 
народ) и „нижи“ човечки раси (Евреи, Роми, Словени), почетокот на Втората светска војна се 
оправдува со неопходноста за ширење на животниот простор на германскиот народ. 
Со формирањето на Секција за спроведување на планот за конечно решавање на еврејското 
прашање, на чело со Адолф Ајхман, во јануари 1942 година бил донесен план за систематско 
уништување на сите европски Евреи. Веднаш потоа се изградени концентрациони логори во 
Аушвиц, Треблинка, Маутхаузен и други, и започнува систематското уништување на Евреите.
Драг ученику, 
Тешко е да се размислува за оваа тема поради грозотиите и страдањата што таа ги носи со себе. 
Иако е потресно, сепак во чест на жртвите од холокаустот и нивните семејства, со цел никогаш да 
не се повтори нивната судбина, да истражуваме и да го забележиме сето тоа. 
ЗАДАЧИ
Ваша задача е да креирате брошура и постер-плакат во кои ќе биде претставено систематското 
уништување на Евреите во концентрациониот логор Аушвиц и нехуманите постапки на ангелот 
на смртта, Јозеф Менгеле.
Во брошурата и  постер-плакатот ќе треба да се вклучени следните информации:

• холокауст (објаснување на поимот);
• концентрациониот логор Аушвиц – Биркенау;
• систематското и планско истребување на Евреите во истоимениот логор (постапки);
• ангелот на смртта – Јозеф Менгеле.

РЕСУРСИ
За потребните информации истражувајте на следниве веб-страници:
Прва група:
http://mk.wikipedia.org/wiki/Холокауст 
http://mk.wikipedia.org/wiki/Аушвиц 
http://www.motika.com.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=16683&Itemid=15
http://www.okno.mk/node/2133
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bbc.co.uk/macedonian/specials/images/1428au
http://www.netpress.com.mk/vest.asp?id=43912&kategorija=

Прилог 1:
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Втора група
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=FA62E298FDA7A1418500797FB5A02C9E
http://mk.wikipedia.org/wiki/Јозеф_Менгеле 
http://www.google.com/images?hl=mk&biw=1280&bih=840&q=jozef+mengele&um=1&ie=UTF-8&sour
ce=univ&ei=6ln5TNKtO8fA8QPGssXECQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=2&ved=0C
CgQsAQwAQ

ПРОЦЕС
Според броевите што ги извлековте (парни и непарни), формирајте две групи!
Поделете си ги улогите во рамките на групата на следниов начин:

• ученик лидер, кој воедно ќе биде и презентер; 
• ученици задолжени за естетското обликување на брошурата и постер-плакатот.

Потоа формирајте две подгрупи во кои ќе определите за секоја подгрупа:
• член што ќе биде задолжен за пребарување на посочените извори, 
• член што ќе биде задолжен за избор на текстот што ќе се вклучи во брошурата, 
• член што ќе наоѓа соодветни слики за илустрација, 
• член што ќе ги состави сите елементи во брошурата и постер-плакатот.

Дознајте за холокаустот, логорот Аушвиц, Менгеле и уништувањето на Евреите разлистувајќи ги 
понудените страници!
Лоцирајте ги информациите што ви се потребни!
Откако ќе ги соберете информациите, составете ја брошурата и постер-плакатот користејќи 
Writer.
ЗАКЛУЧОК
Со извршување на оваа задача ќе ја покажете својата почит кон жртвите на холокаустот. 
Ќе бидете поинформирани за оваа негативна појава во текот на Втората светска војна, која 
придонела за систематското и планското истребување на европските Евреи и други народи. 
Исто така, ќе ги усовршите своите вештини за работа во Writer.
Како продолжување на оваа активност може да направите презентација во Impress.

Бодови Карактеристики
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 Презентираните податоци имаат логичен редослед. 
 Податоците се аргументирани со доволно фотографии. 
 Посебните примери се јасни и соодветни. 
 Има изобилство на материјали поврзани со темата. 
 Естетскиот изглед одговара на темата.

Главни аргументи
Прва група:

• објаснување на поимот холокауст;
• опис на концентрациониот логор Аушвиц – Биркенау;
• систематското уништување на Евреите во истоимениот логор (постапки).

Втора група:
• објаснување на поимот холокауст;
• податоци за ангелот на смртта – Јозеф Менгеле;
• неговите експериментални медицински активности во логорот Аушвиц.
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 Најголем дел од информациите се наредени и презентирани по логичен 
редослед. 
 Доволно материјали поврзани со темата. 
 Голем дел од податоците се аргументирани. 
 Има неколку фотографии.

Наведени се два од трите главни аргументи за групата.

Прилог 2: Холистичка листа за оценување на продукт (брошура и постер-плакат)
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Прилог 3: Чек-листа за оценување усна презентација

 Оценувачи: Група _______________    Одд. _________

Прва група Втора група
Да Не Да Не

Организација
Има јасен вовед
Има логичен развој
Редослед на презентирањето
Изведува заклучок

Содржина
Користени се повеќе извори на информации
Информациите соодветствуваат со содржината
Користи соодветни поими за содржината

Креативност
Користени се креативни начини на презентирање
Сите членови покажуваат одредена креативност

Презентирање
Јасно изразување
Одговара на поставени прашања
Почитуваат одредено времетраење за презентација
Презентира со говор на телото

2 
бо
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 3  Информациите не се поврзани и немаат логички редослед. 
 Нема фотографии. 
 Тешко е да се следи логиката на организација на продуктот. 

Наведен е само еден од главните аргументи.
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 2  Продуктот наликува на случајна збирка на податоци. 
 Само еден ученик завршил најголем дел од работата. 
 Нема фотографии.

Не е наведен ниту еден од трите главни аргументи.

Табела за сумативно оценување при вреднување на усна презентација

Група Организација Содржина Креативност Презентирање Вкупно бодови Оценка
Прва
Втора

 Скала за оценување:    
Бодови 0–3 4–6 7–9 10–11 12–13

Оценка 1 2 3 4 5

 Место:__________      Оценувачи:

  Група:______________
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Марија Трајкова
ОУ. „Тоде Џаџи -Тефов“ - Кавадарци

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПЕСНАТА  
„ВЕЗИЛКА“ ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да умеат да бараат податоци за животот и делото на Блаже Конески преку интернет, 
потенцирајќи го неговото значење како поет и како кодификатор на јазикот; 
• да можат изразно да ја рецитираат песната „Везилка“ од Бл. Конески за да пробудат чувства кај 
слушателите;
• да знаат да вршат содржинска, композициска и стилско- јазична анализа на песната „Везилка“ од 
Бл. Конески, потенцирајќи го симболот во неа, и да ги одредат мотивот и идејата на песната;
• да ја  развијат способноста за поврзување на веќе стекнатите знаења со нови и да демонстри-
раат знаења од литература преку интерпретација на песна;
• да умеат да презентираат ученички труд, кој треба да ги содржи одговорите на зададените 
задачи;
• да умеат активно да се вклучат во дискусија за извршената презентација со свои прашања, 
размислувања, сугестии...; 
• да  ги усвојуваат и да ги применуваат своите знаења преку користење на ИКТ.

VIII одделение,  Интерпретација на песна

Потребни материјали и опрема за реализација:

• компјутери и  ЛЦД-проектор;
• учебник по македонски јазик, тетратки за училишна работа, табла и креда;
• презентација по методот WebQuest изработена во Power Point (прилог 1);
• бодовна листа за оценување на истражувањето за животот и делото на Блаже Конески (прилог 2); 
• бодовна листа за оценување на анализата на песната и за одредување мотив и идеја (прилог 3);
• бодовна листа за оценување на композициската и стилско-јазичната анализа на песната 
  (прилог 4); 
• чек-листа за оценување и самооценување на усното презентирање на сработената задача 
  (прилог 5);
• хамер, црн и црвен конец, слики од Блаже  Конески и од везилката, ножици, лепак.

Активности и насоки од претходниот час

• На учениците им беше најавено дека следните два часа 
тие ќе интерпретираат песна од познатиот македонски 
поет Блаже Конески, па затоа треба да се потсетат на 
она што веќе го знаат за него и да го искористат како 
темел врз кој ќе ги надоградуваат новите знаења.
• Учениците беа запознати дека новата наставна еди-
ница за Конески ќе биде разработена со примена на 
ИКТ во наставата. Тие ќе подготвуваат ЦД за големиот 
КОНЕСКИ и неговата прекрасна „ВЕЗИЛКА“, кое ќе им 
служи ним, но и на идните генерации како наставно 
средство во наставата по македонски јазик.
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• Воведување на учениците
- Учениците одговараат на прашања 
поврзани со веќе изучените наставни 
единици од три подрачја (литература, 
јазик, лектира) преку кои се мотиви раат, 
и користејќи го претход ното знаење, 
размислувајќи и одго варајќи на нив, се 
насочуваат кон целта на часот.
• Тек на часот
- По најавувањето на целта, еден уче-
ник ја чита изразно песната за да може 
да ги побуди чувствата кај останатите 
ученици и со тоа да им ги доближи 
уметничките елементи во неа.
– Учениците се делат на групи на тој 
начин што извлекуваат ливчиња на кои 
се наоѓаат буквите А, Б и В. Оние што 
ќе ги извлечат ливчињата со буквата А 
се прва, оние што ќе ги извлечат ливчињата со буквата Б се втора, а тие со буквата В ќе бидат трета 
група. Поделбата на подгрупи ќе ја извршат тие самите, откако ќе ја добијат својата задача. Во секој 
случај, секоја група треба да има по две подгрупи, од кои едната работи во Word (Writer), а другата 
во Power Point (Impress).
– Уште пред да почне часот, сите компјутери што се наоѓаат пред учениците се вклучени, па откако 
учениците ќе се поделат на групи, тие добиваат задача на работната површина на компјутерот да 
ја отворат папката со наслов БЛАЖЕ КОНЕСКИ и во неа да ја отворат презентацијата направена 
во Power Point (Impress), да ја проследат и да си го пронајдат својот дел од задачата што ќе ја 
изработат во текот на часот (прилог 1).
– Откако ги добиваат потребните објаснувања, учениците почнуваат со извршување на задачите, 
користејќи ги бодовните листи за побрзо и поквалитетно да стигнат до саканиот резултат (група 1 – 
прилог 2; група 2 – прилог 3; група 3 – прилог 4).
• Завршување на часот
- Учениците добиваат усна повратна информација за досегашната активност. Следниот час тие 
треба да ги презентираат своите изработки. На крајот ја добиваат чек-листата според која ќе биде 
следена нивната презентација, и која ќе им помогне на презентерите подобро да се подготват.

Активности на првиот час

• Воведување на учениците
 – Учениците одговараат прашања поврзани 
со темата преку кои прават рефлексија на 
првиот час и ја откриваат целта на вториот час.
• Презентација
 – Најпрво со презентација започнува првата 
група. Ја врши еден ученик или можеби двај ца 
(како што ќе се договорат), а во текот на пре-
зентацијата и по неа, наставникот и остана тите 
ученици може да поставуваат прашања на кои 
презентерот треба да одговара. Доколку тој не 
се снајде, може да одговорат останатите уче-
ници од истата група. Се презентира преку ЛЦД-
проектор, па така сите ученици имаат увид во 
изработката.
• Дискусија
 – По презентирањето се развива дискусија со 
прашања, објаснувања, заклучоци, а ќе се на-

Активности на вториот час
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 - Оние ученици што побргу ја сфатија и ја изработија задачата, можат својата креативност да ја 
пренесат на хамер на кој ќе ги залепат сликите што ги донеле, да направат вез со црн и црвен конец 
и да запишат прекрасни мисли за Конески.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците ги работеа своите 
задачи дадени во WebQuest, ра-
ко  водејќи се по насоките од бо-
довната листа и применувајќи ИКТ 
во наставата, па на тој начин ги 
постигнаа целите и очекуваните 
резултати, што можеше да се види и 
од изработените ученички трудови и 
од презентирањето.
• Ги користеа своите предзнаења, беа 
мотивирани и активно вклучени како 
во индивидуалната така и во груп-
ната работа (и во рамките на групата 
си ги поделија задачите, па активни 
беа и послабите) и солидно го при-
менуваа принципот на корелација со 
информатиката.
• Учениците покажаа умешност при користењето на ИКТ.    
• Во сите фази на задачата се самооценуваа раководејќи се од бодовната и од чек-листата и се 
стремеа да постигнат повисоки резултати.
• Покажаа посебен интерес кон методот WebQuest и побараа негова почеста примена.
• За реализација на оваа наставна содржина треба да се направат измени во процесното планирање 
за идната година и да се планираат уште два часа.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот

прави споредба на одговорите на подгрупите. Ова особено се однесува на втората група каде што 
двете подгрупи треба да одредат мотив и идеја, како и на третата група, доколку некоја стилска 
фигура не е пронајдена или презентерот не ја објаснил.
• Оценување и самооценување
 – Се применува самооценување и заемно оценување со помош на инструментите за оценување 
што на учениците им се познати пред почетокот на активноста (прилог 2, 3, 4 и 5).
• Завршување на часот 1
 – На крајот од часот се развива дискусија околу овој начин на усвојување на нова наставна содр-
жина, односно со примена на WebQuest и користењe на ИКТ, а наставникот и учениците кажуваат 
во колкав степен е усвоена новата содржина.
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Бодови Карактеристики

5

• Шематски или текстуално ги претставува сите најважни податоци за животот на 
Блаже Конески (кога и каде е роден, кога и каде починал, детство и образование, 
навлегувајќи и детално во некои од нив, на пр. ден, месец и година на раѓање). 
• Запишува податоци од неговиот живот по завршување на образованието, односно 
неговата работа и функциите што ги извршувал во текот на животот, исто така 
запишувајќи детали барем за една негова функција.
• Го препознава Блаже Конески како поет и раскажувач, од една страна, и како 
кодификатор на македонскиот јазик, од друга, одделувајќи ги литературните дела 
од научните.
• Наведува најмалку пет стихозбирки напишани од Блаже Конески, запишувајќи ги 
годините кога се објавени, единствената збирка раскази „Лозје“ и пет научни труда и 
години кога се објавени и знае што содржат тие.
• Со реченици што содржат прекрасни мисли го толкува значењето на Блаже Конески 
и неговата огромна улога, како за македонската литература така и за македонскиот 
јазик, наведувајќи ги и плодовите на неговиот успех (наградите).
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

4

• Шематски или текстуално ги претставува сите најважни податоци за животот на 
Блаже Конески (кога и каде е роден, кога и каде починал, детство и образование, 
навлегувајќи и детално во некои од нив, на пр. ден, месец и година на раѓање). 
• Запишува податоци од неговиот живот по завршување на образованието, односно 
неговата работа и функциите што ги извршувал во текот на животот, но не запишува 
детали во врска со тоа.
• Го препознава Блаже Конески како поет и раскажувач, од една страна, и како 
кодификатор на македонскиот јазик, од друга, одделувајќи ги литературните дела 
од научните.
• Наведува најмалку четири стихозбирки напишани од Блаже Конески, запишувајќи 
ги годините кога се објавени, единствената збирка раскази „ Лозје“ и четири научни 
труда и години кога се објавени и знае што содржат тие.
• Го толкува значењето на Блаже Конески и неговата огромна улога, како за 
македонската литература така и за македонскиот јазик, наведувајќи ги и плодовите 
на неговиот успех (наградите).
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

3

• Шематски или текстуално ги претставува сите најважни податоци за животот на 
Блаже Конески (кога и каде е роден, кога и каде починал, детство и образование), но 
не дава детали во врска со нив.
• Запишува податоци од неговиот живот по завршување на образованието, односно 
неговата работа и функциите што ги извршувал во текот на животот, но не запишува 
детали во врска со тоа.
• Кога зборува за Блаже Конески не ги издвојува неговите литературни од научните 
дела, туку ги наведува сите заедно.
• Наведува најмалку три стихозбирки напишани од Блаже Конески, запишувајќи ги 
годините кога се објавени, единствената збирка раскази „Лозје“ и три научни труда и 
години кога се објавени и знае што содржат тие.
• Знае да каже дека Блаже Конески е значаен, но без објаснување, со употреба на 
посиромашни реченици, и знае да наброи дел од наградите што ги добил во текот 
на својот живот.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

2

• Шематски или текстуално претставува мал број податоци за животот на Блаже 
Конески (на пр. само кога и каде е роден и кога и каде починал).
• Запишува мал број податоци од неговиот живот по завршување на неговото 
образование и неговата работа (на пр. кажува само дека е член на МАНУ, а не знае 
ни да објасни што значи МАНУ).

Прилог 2: Бодовна  листа  за оценување на истражувањето за животот и делото на Блаже 
Конески (групна работа)
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• Кога зборува за Блаже Конески не ги издвојува неговите литературни од неговите 
научни дела, ги набројува заедно, но во мал број.
• Наведува најмалку две стихозбирки напишани од Блаже Конески, или една 
стихозбирка и единствената збирка раскази „Лозје“ и  два научни труда, исто така 
без наведување на годините.
• Набројува една или две награди што ги добил Блаже Конески во текот на својот 
живот.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

1

• Шематски или текстуално претставува само еден податок за животот на Блаже 
Конески.
• Запишува еден или ниеден податок за неговиот живот или работа по неговото 
образование.
• Кога зборува за Блаже Конески, не ги издвојува неговите литературни од неговите 
научни дела и набројува само едно дело или ниедно.
• Наведува само една  стихозбирка напишана од Блаже Конески или еден научен 
труд.
• Не ги набројува наградите на Блаже Конески и не го коментира неговото значење.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

Бодови Карактеристики

5

• Анализата на строфите соодветствува токму на она што го откриваат нивните сти-
хови, што значи дека групата (ученикот) говори точно за она што го опеал поетот, 
т.е. ја разбрал мислата на поетот, односно врши правилна анализа на сите строфи.
• Шематски или текстуално ја претставува анализата на строфите од првиот (вто-
риот) дел на песната, така што врши детална анализа, но сепак знае да издвои што 
е најглавно и го става акцентот токму на тоа.
• Ги открива поетските слики во строфите и детално ги опишува.
• При анализата на строфата употребува сликовити и емоционални реченици, 
користејќи сопствени зборови и изрази за да ги изрази своите мисли и чувства и ги 
поврзува со одредени цитати.
• Правилно ги одредува мотивот и идејата на песната преку добро формулирани 
реченици и одбрани зборови. 

4

• Анализата на строфите соодветствува токму на она што го откриваат нивните сти-
хови, што значи дека групата (ученикот) говори точно за она што го опеал по етот, 
т.е. ја разбрал мислата на поетот, односно врши правилна анализа на сите строфи.
• Шематски или текстуално ја претставува анализата на строфите од првиот (вто-
риот) дел на песната, така што врши детална анализа.
• Ги открива поетските слики во строфите и ги опишува.
• При анализата на строфата употребува сликовити и емоционални реченици, со  
соп ствени зборови и изрази, но не мора да ги поврзува со одредени цитати.
• Правилно ги одредува мотивот и идејата на песната преку добро формулирани 
реченици и одбрани зборови.

3

• Анализата на три строфи соодветствува токму на она што го откриваат нивните 
стихови, што значи дека групата (ученикот) говори точно за она што го опеал по е-
тот, т.е. ја разбрал мислата на поетот, а мислата на една од строфите не ја разбрал.
• Шематски или текстуално ја претставува анализата на строфите од првиот (вто-
риот) дел на песната.
• Ги открива поетските слики во строфите, но не мора да ги опише (на пр. „везилката 
го везе своето платно“, значи само со една кратка реченица).

Прилог 3: Бодовна  листа  за оценување на анализата на песната „ВЕЗИЛКА“ од Блаже 
Конески и одредување на мотив и идеја (групна работа)
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Прилог 4: Бодовна  листа  за оценување на  композициската и стилско-јазичната  анализа 
на песната „ВЕЗИЛКА“ од Блаже Конески (групна работа)

Бодови Карактеристики

5

• Правилно ја одредува надворешната композиција и ги опфаќа сите нејзини еле-
мен ти (вид на песна според распоредот на стиховите во строфите, вид на строфи, 
вид на стих, вид на ритам, вид на рима).
• Ги пронаоѓа поетските слики во песната, ги класифицира во визуелни и аудитивни 
и ги објаснува.
• Ги препознава сите стилски фигури употребени во песната, дава примери и ги 
објаснува.
• Го објаснува симболот во песната преку црниот и црвениот конец со сликовити 
реченици во кои јазикот е употребен во својата естетска функција.
• Детално знае да коментира за стилот и поетскиот јазик во песната со објаснувања.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

4

• Ја одредува надворешната композиција, но изостава еден нејзин елемент (на пр. 
вид на песна според распоредот на стиховите во строфите, вид на строфи, вид на 
стих, вид на ритам, а за рима воопшто не проговара) или прави грешка при одреду-
вањето на некој елемент.
• Ги пронаоѓа поетските слики во песната, ги класифицира во визуелни и аудитивни 
и ги објаснува.
• Ги препознава стилските фигури употребени во песната (може една и да 
изостави), дава примери и ги објаснува.
• Го објаснува симболот во песната преку црниот и црвениот конец со сликовити 
реченици во кои јазикот е употребен во својата естетска функција.
• Знае да коментира за стилот и поетскиот јазик во песната со објаснувања.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

• При анализата на строфата употребува поедноставни зборови и изрази за да ги 
изрази своите мисли и чувства, па затоа и речениците имаат мал степен на сли ко-
витост и не се поврзани со одредени цитати.
• Правилно ги одредува мотивот и идејата на песната, со сосема кратки реченици.

2

• При анализата на строфите групата (ученикот) две или три од строфите ги анали-
зира така што тие не соодветствуваат на она што го откриваат нивните стихови, 
што значи не ја разбрал мислата на поетот во нив.
• Шематски или текстуално ја претставува анализата на строфите од првиот (вториот) 
дел на песната, но со грешки кај две или три строфи.
• Во некои строфи ги открива поетските слики, а во некои не ги открива, а ниту една 
не опишува.
• При анализата на строфите со прости реченици во кои нема сликовитост изра зу ва 
едно свое чувство или една своја мисла.
• Го одредува само мотивот или само идејата со сосема кратки реченици или пак ги 
замешува поимите, т.е. на местото од мотивот ја запишува идејата, што е сигурен 
знак дека сè уште не му се издиференцирани овие два поими.

1

• Од вкупно четири, групата (ученикот) анализирала само една строфа, а на остана-
тите три или воопшто не им е извршена анализа, или анализата не соодветствува.
• Шематски или текстуално ја претставува анализата само на една строфа.
• Не може да ги пронајде поетските слики во строфите.
• При анализата на строфата користи граматички неточни реченици во кои нема 
никаква сликовитост.
• Не одредува мотив и идеја на песната или пак запишува нешто сосема погрешно.
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3

• Ја одредува надворешната композиција и опфаќа три од нејзините елементи (на 
пр. вид на песна според распоредот на стиховите во строфите, вид на строфи, вид 
на стих, но не кажува каков е ритамот или римата на песната) или ги одредува и 
тие два елемента, но притоа прави грешки.
• Ги пронаоѓа поетските слики во песната, ги класифицира во визуелни и аудитивни, 
но не мора да ги објаснува.
• Препознава најмалку две стилски фигури употребени во песната, дава примери и 
ги објаснува.
• Го објаснува симболот во песната преку црниот и црвениот конец со 
поедноставни реченици.
• Знае да коментира за стилот и поетскиот јазик во песната, но не објаснува.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

2

• Ја одредува надворешната композиција и опфаќа два од нејзините елементи (на 
пр. вид на песна според распоредот на стиховите во строфите и вид на строфи) 
или ги одредува и останатите три елементи, но притоа прави грешки.
• Ги пронаоѓа поетските слики во песната, но не одредува каква е сликата, дали 
визуелна или аудитивна.
• Препознава една стилска фигура употребена во песната, дава примери и ја обја-
снува.
• Зборува за црниот и црвениот конец во песната, но не може да ги поврзе со сим-
болот.
• Само со еден збор го одредува стилот на поетот.
• Ги користи апликациите Word или Power Point и нивните алатки.

1

• Одредувајќи ја надворешната композиција, опфаќа само еден од нејзините еле-
менти (на пр. вид на песна според распоредот на стиховите  во строфите) или ги 
одредува сите елементи, но грешно.
• Не знае да пронаоѓа поетски слики во творба.
• Не пронаоѓа ниту една стилска фигура или го кажува само името на стилската 
фигура, но не знае да ја објасни затоа што учењето е механички и напамет.
• Не знае што означува ниту црниот, ниту црвениот конец во песната.
• Ги користи апликациите Word и Power Point и нивните алатки.

Прилог 5: Чек- листа  за  оценување усна презентација
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NUMBER SIX HILL STREET

Очекувани резултати:
Учениците:
• да даваат инструкции за правец – go along, turn left/right;
• да опишуваат каде се наоѓа некој предмет во просторот со next to, between, opposite;
• да бројат до дваесет;
• да ги препознаваат боите; 
• да ги користат фразите There is/are;
• да даваат инструкции користејќи императив;
• правилно да го употребуваат глаголот „сум“;
• да ги употребуваат личните и присвојните заменки;
• да ги разберат и правилно да ги применуваат критериумите за самооценување.

Потребни материјали и опрема за реализација:

• 3Д мапа на замислен град со куќарки за секој ученик (прилог 1);
• чек-листа за самооценување (прилог 2);
• скала за оценување на вокабулар (прилог 3);
• листа за следење на напредокот и постигањата од Number Six Hill Street (прилог 4);
• компјутер и ЛЦД-проектор.

V одделение,  Наставна содржина/лекција: Утврдување на темата

Активности и насоки од претходниот час

• Учениците добиваат задача да размислуваат за вокабуларот поврзан со местоположбата на 
нивното живеалиште и соседството, бојата и бројот на куќите.

• Воведување на учениците
- Учениците го истражуваат замислениот град 
поставен во нивната училница. Тој се состои од 
две улици во кои се сместени куќичките, по една 
за секој ученик, која има свој број и се разликува 
по боја од другите.
– Се развива дискусија во која учениците, 
поттикнати од праша њата на наставникот, ра-
скажуваат за улицата Hill Street, за место по-
ложбата на куќите, нивната боја и број. Го користат 
вокабуларот next to, between, opposite, како и 
вокабуларот поврзан со бои и броеви. Ја користат 
фразата There is/are, личните и присвојните за-
менки и глаголот „сум“.

Активности на часот

АНГЛИСКИ ЈАЗИК Марија Петреска Китаноска
ОУ. „Христо Узунов“ - Другово
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• Тек на часот
1. Учениците преку презентација во Power Point 
добиваат покана за забавата на наставникот. 
Поканата содржи инструкции за тоа како да се 
дојде до неговата куќа според мапата поставена 
во училницата. Поканата најнапред ја чита наста-
в никот, а потоа еден од учениците ја препрочиту-
ва и следејќи ги инструкциите, се обидува да 
дојде до куќата на наставникот.
2. Учениците добиваат листови хартија во раз-
лични бои. Само уште еден ученик има лист 
со иста таква боја. Задачата на учениците е да 
напишат покана до партнерот со иста боја на 
хартија. Поканата треба да биде по примерот 
на наставникот. За цело време на платното се 
истакнати формата и елементите на поканата. Во поканата треба да вклучат и информација како 
се стигнува до нивната нова куќа според мапата на замислениот град. Учениците движејќи се низ 
замислениот град ја составуваат поканата со инструкции за тоа како да се стигне до нивната куќа. 
Поканата ја даваат на партнерот.
• Завршување на часот
– Секој ученик ја чита поканата што ја добил и, следејќи ги инструкциите, се обидува да дојде до 
местото каде што е поканет. Доколку инструкциите не се точни, сите ученици помагаат да се дојде 
до решение. 
– На почетокот од учебната година се отворени портфолија за напредокот на секој ученик во кои е 
договорено да се чуваат изработките предвидени на крајот од секоја тема. Поканите се ставаат во 
ученичките портфолија.

 – На крајот од часот наставникот дава информации каде можат да се најдат дополнителни вежби 
и игри. Тие се наоѓаат на интернет-страница креирана од наставникот за таа намена:
http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Teachermarija/136911383020720

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Очекуваните резултати се постигнати.
• Сите активности се реализирани со секој ученик поединечно, имајќи предвид дека станува збор за 
одделение од десет ученика.
• Доколку часот се реализира во поголемо одделение, идејата е да се состават поканите и да се 
стават во поштенско сандаче. Неколку од нив се читаат на часот, а останатите им се испраќаат на 
учениците до кои се адресирани. Следниот час ќе се прочитаат сите покани со исправени грешки од 
ученикот што ја добил поканата.
• Ако се работи со поголемо одделение, ќе има потреба да се измени тематското планирање и да се 
додаде уште еден час.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 2: Self-Assessment Checklist For: _______________________________
       (Student’s name)

Unit 2:  Number six, Hill Street
I can do this easily and well This is one of my goals

I can give simple directions

   go along                   turn left          turn right
I can tell the position of object

next to  between                             opposite
I can count up to twenty

I can tell the colours

I can use There is There are are

                               There is a house.

                                                There are houses.

I can give instructions

                                 Sit down! Do the exercise!
I can use the verb BE

                                         AM      IS        ARE
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I can use the personal pronouns

I can use the possessive pronouns

Прилог 3: Скала за оценување на вокабулар
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Прилог 4: Листа за следење на напредокот и постигањата од Number Six Hill Street

Ученик _____________________________  Одделение ___________________
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Клуч:    * - Многу добро;    ~ - Добро;    ^ - Задоволително;    ! - Потребна е помош.
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MEMBERS OF THE FAMILY

Expected results:
Students:
• learn and use the new vocabulary about family members;
• understand family relationships;
• to use possessive‘s  properly;
• to pronounce well the diffi cult words;
• read properly the new words/vocabulary;
• write correctly the new vocabulary- spelling;
• make questions How many.... have you got? form;
• make their own family trees (drawings or photos are included) and individual presentations;
• critical thinking (exchange ideas and evaluation and comment presentations);
• successfully individual, pair work or group work; 
• evaluate themselves.

Materials:

• Dream Team, student’s book, starter;
• Teacher’s cards used for the presentation (appendix1);
• Cassette player and tape 1 side 2;
• Handout 1 (appendix 4.1);
• Handout 2 (appendix 4.2);
• Bilingual dictionary eng-alb or alb – eng;
• Photos, drawings, scissors, glue, colors, paper sheet A4;
• Dream team, workbook, starter;
• Computer, printer, paper;
• Self-evaluation sheet (appendix 5.1 and 5.2).

V одделение,  Vocabulary

АНГЛИСКИ ЈАЗИК Аријета Ала
ОУ. „Орхан Џемаили“ - Струга

Previous activities:

• Students are told that the next 2 classes they will learn some vocabulary about family members and 
they had to talk about family trees with their parents.
• Students should read and analyze dialogues 2 and 3 from the text Who’s this?
• Students must bring photos of their family members and other additional materials for their presentations.

• Introduction:
- Students are introduced with the aims and objectives of the new lesson.
- Students listen carefully the dialogues 2 and 3 from the text Who’s this? Read by two students from the 
classroom.
- A picture with a family tree is presented and students try to recognize the people in it (appendix 1). 

First lesson:
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• Main part:
- Students look at the family tree on their books. It’s Helen’s family tree.
- Students listen and repeat the new words.
- Students learn what the ‘+’ and the dotted lines ‘----‘mean for.
- Students tell other names how they call their relatives (the informal way) and take notes from the board 
(appendix 2).
- In pairs or individually, students try to answer exercise 2 (appendix 3.1).
- Students listen, check and compare their answers about Helen’s family.
- Student’s learn how to use Possessive ‘s (appendix 3.2).
- Students ask and answer, practice speaking, ex. 3.
- In pairs students make How many ... have you got? - questions and answer.
• First lesson conclusion:
- Students discuss and bring their dictionaries to 
translate unknown words and in groups or pairs 
work on ex. 4 (appendix 3).
- Students are told that in their next class they will 
work in their own family tree presentations and bring 
materials needed for.
• Second Lesson:
- Students are handed some handouts to practice 
vocabulary. Group or pair work (appendix 4)
- Students are handed a handout to evaluate them-
selves. (appendix 5.1)
- Students work individually on their own family tree checking the criteria on the evaluation check- list (ap-
pendix 5.2)
- Students are told that best presentations will be hanged on the wall and take points for their portfolios 
evaluated according to the evaluation model. (appendix 5.1)
• Conclusion:
- Students present their family trees.
- Students evaluate each other and best presentations are hanged on the wall.
- Students are assigned homework, exercises on their workbook.

In order to practice writing, numbers and new vocabulary students write a sentence for their relatives such 
as: name, age, family relation. They can work with Impress or in their notebooks.

Optional activity for advancing students:

 Students are highly motivated while listen and repeat new vocabulary.
 They can easily recognize family relationships.
 The use of teacher’s card helps them a lot.
 Exercises are easy to answer.
 Pictures and similar presentations help students a lot.
 Students are highly motivated while work on their own family trees.
 Working in pairs helps students to improve communication.
 Presentations are a challenge to them.
 Translating helps their language skills.
 Students enjoy and check their own knowledge by a self-evaluation sheet.
 Evaluation helps them to best presentation and to evaluate each other, too.
 Student’s self - evaluation helps the teacher to recognize students’ diffi culties and their advantages, too.
 Presentations can be worked and presented with Web Quest, too.

Notes and refl ections of the lesson:



237

Ја
зи

ци
 и

 о
пш

т
ес

т
ве

ни
 н

ау
ки

Appendix 1:

A presentation by using teacher’s cards – Members of the family.
Students are presented not only to pictures but also to the new vocabulary.

Appendix 2:

Students take notes from the board and make comments:
There is the formal and many informal ways of addressing parents or grand parents:
- For mother: mum, mummy, and ma, etc.
- For father: dad, daddy, and pap, etc.
- For grandparents: granny/grandma, nanny, and grandpa/granddad, etc.
- Cousin is used for both male and female cousin.
- Aunt/aunty: for all female relatives from both mother’s and father’s side.
- Uncle: for all male relatives from both mother’s and father’s side.

Appendix 3:

3.1.
Exercise 2, page 24 from the text book.
Listen to the members of Helen’s family (1-10). Who are they? Complete the sentences:
1. George is Helen’s _________
2. Mary is Helen’s __________
3. Emma is Helen’s _________
4. Robert is Helen’s _________
5. Jock is Helen’s __________
6. Jane is Helen’s __________
7. John is Helen’s __________
8. Fiona is Helen’s _________
9. Stephen is Helen’s ________
10. Kate is Helen’s _________
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3.2.
Possessive ‘s - when and how to use ‘s
Is used to indicate the owner. Instead of saying granddad of Helen, we usually say Helen’s granddad.
This is Ana’s pen. (and not pen of Ana)
That is Ben’s dad. (not dad of Ben)

Appendix 4:

4.1.
Handout 1
Write the family words in two lists. Use the words in the box. You can use dictionaries, too 

            Dad          aunt          son           grandma         husband          brother 
  
             daughter        sister        mum           grandad          wife          uncle

   Aunt     dad
  1. ___________         6. ____________
      2. ___________        7. ____________
  3. ___________        8. ____________
  4. ___________        9. ____________
  5. ___________       10. ___________

4.2.
Handout 2. 
Match the words.
Students are divided into groups of four. There is some vocabulary which is divided apart. In your group 
try to fi nd the missing part of the word and connect them. When connected correctly you’ll get Helen’s 
family members.
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Appendix 5. 1 Self-evaluation:

Think for the new vocabulary about the members of the family, you have just learnt.
Answer the questions by coloring the gap next to it.
Green – if you are absolutely sure.
Yellow – if you are not completely sure.
Red – if you aren’t sure at all.

1. Can you pronounce the new vocabulary?
2. Can you memorize the new vocabulary?
3. Can you tell your family members?
4. Can you make an example by using Possessive ‘s?
5. Can you make a question with How many … have you got?
6. Can you rearrange the words in the second handout?
7. Can you spell: daughter, son, children, properly?
8. Can you translate the new vocabulary?
9. Can you recognize the male and female vocabulary for the family members?
10. Can you recognize family relationships?

Appendix 5.2 How to evaluate presentations?

Note: In order to have a better presentation and to evaluate your presentations try to follow these criteria:

Grade Criteria

Excellent

· Uses original family pictures
· Uses colors and shadows
· Correctly uses vocabulary for members of the family
· Tells the name of each family relative
· Presents without vocabulary mistakes

Very good

· Uses original family pictures
· Uses colors and shadows
· Correctly uses vocabulary for members of the family
· Tells the name of each family relative
· Presents with a few mistakes

Good

· Uses drawings or photos
· Uses colors and shadows
· Incorrectly uses vocabulary for members of the family
· Tells the name of each relative
· Presents with many mistakes

Incomplete

· Uses drawings or photos
· Colors and shadows not used
· Incorrectly uses vocabulary for members of the family
· Doesn’t  tell the name of a relative
· Presents with a lot of mistakes
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ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ Анита Ангеловска
ОУ. „Крсте Мисирков“ – Скопје

ЧОВЕКОТ, ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

Очекувани резултати:
Учениците:
• да ја воочат поврзаноста и условеноста меѓу правата и одговорностите;
• да препознаат начини со кои може да придонесат до брзи промени во нивната училишна средина;
• да ја осознаваат можноста и да се охрабруваат за активно учество во животот во локалната 
средина;
• да креираат оригинални идеи и да ги реализираат;
• да развиваат социјални компетенции, јасна слика за себеси и да се поттикнуваат за проактивност; 
• да развиваат компетенции на флексибилност, приспособливост и донесување одлуки;
• да покажуваат висок степен на кооперативност и креативност при работа во група;
• да се оспособуваат за реалниот живот во граѓанското општество и да се подготвуваат да бидат 
одговорни за сопствената иднина.

VII одделение,  Учениците – креатори на училишната политика

Потребни материјали и опрема за реализација:

• компјутерска лабораторија со интернет; 
• хамер, хартија А4, флип-чарт, маркери; 
• бодовна листа за оценување на истражувањето (прилог 1);
• чек-листа за оценување усна презентација (прилог 2);
• скала за следење и вреднување на развоjно портфолио (прилог 3);
• скала за следење и вреднување на напредокот во поглед на културата на работа и однесување 
во група (прилог 4).

Активностите можат да се реализираат без да се користи ИКТ. Во тој случај се најавуваат на 
претходниот час за да можат учениците да ги обезбедат потребните материјали – Службен весник 
на РМ, Статут од неколку невладини организации.

Активности и насоки од претходниот час

• Наставникот иницира дискусија околу важноста за активното учество на учениците во подобру ва-
њето на училиштето. Се користи текст за правата и одговорностите, кој овозможува продлабочување 
на знаењата и разбирањето.

• Воведување на учениците
- Прашања за дискусија: 
 • Зошто мислите дека е важно активното учество на учениците во училишниот живот и 
преземање одговорности, донесување одлуки за клучните аспекти од ученичкиот живот? 
 • Дали некогаш сте размислувале да формирате здружение на граѓани што ќе се залага за 
правата на учениците во училиштето? 
 • Знаете ли какви се условите за тоа и кои документи ќе ви бидат потребни? 

Активности на часовите
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 • Сакате ли заедно да откриеме? 
 • Може ли во оваа приказна да ги вклучиме и 
родителите и локалната заедница?
– Учениците наведуваат домени во кои би можеле 
активно да се вклучат. Наставникот ја моде рира 
сесијата на бура на идеи и ги запишува сите одго-
вори на табла.
• Тек на активностите
Час 1
– На учениците им се дава можност да формираат 
своја ученичка заедница/партија. Се одредуваат 
неколку лидери, кои ќе се обидат да привлечат 
свои членови. Партиите добиваат задача да 
изгот ват своја програма во која би предложиле 
активности во кои учениците ќе бидат главни носители и кои би довеле до промени во училиштето.
– Првата активност на партиите е да направат истражување за моменталната состојба во поглед 
на нивното активно учество во животот на училиштето. 
– Прават листа на домени во кои учениците може активно да учествуваат (на пр. слобода на из-
разување, учество во донесување на одлуки и решавање на проблеми, подобар изглед на училиш-
тето и неговата околина, воспоставување на процедури и сл.).
– На крајот даваат оценка од 1 до 10 – за секој аспект во однос на тоа во која мера активно учес-
тву ваат. На тој начин се констатира моменталната состојба.
– Групите одредуваат член што ќе ги презентира податоците од истражувањето.
Наставникот модерира сесија во која се спојуваат сите листи на области на учество од групната 
работа и се изготвува една заедничка листа. Учениците гласаат за тоа кој домен на учество е 
поприоритетен/побитен за учениците и наведуваат по 5 причини за секој домен, одговарајќи на 
прашањето: „Што ќе биде подобро за нас ако се активираме во оваа област?“.
• Завршување на час 1
– На крајот се дискутира кои се бариерите за нивното учество во секоја област и како би можеле да 
ги надминат. Се дефинираат активности и временска рамка.
Финалната листа е програма за работа на ученичката партија/заедница.

– Овој проект ќе има особен ефект доколку 
од него вистински се иницира формирање на 
ученичка заедница или невладина организа-
ција, која ќе се формализира во рамките на учи-
лиштето.
Час 2
– Учениците се соочуваат со проблем од ре-
алниот живот надвор од училницата, кој е 
приспособен на нивните способности и интерес. 
– Со помош на наставникот, родителите и ло-
калната средина формираат здружение на гра-
ѓани и планираат и реализираат активности на 
здружението.
– Учениците се делат во 3 групи обидувајќи 
се да дојдат до податоци од различни извори. 

Бараат информации за условите за формирање на здруженија на граѓани во Р Македонија (извори: 
закони од Службен весник, интернет; правни лица; основачи на здруженија на граѓани). На овој 
час се покануваат родители, основачи на здруженија или правни лица од локалната самоуправа. 
Првата група истражува од Службен весник на РМ, втората разгледува статути од веќе формирани 
здруженија на граѓани, а третата е задолжена да направи интервју со правни лица од локалната 
самоуправа и со основачи на здруженија на граѓани.
Час 3
– Ги анализираат и ги споредуваат различните извори на информации со Законот и ги селек тираат 
добиените информации. 
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– Наставникот им помага со навремени совети како полесно да се справат со тој куп информации, 
така што најнапред ќе работат во рамките на сопствената група, а потоа ќе прават „лицитација“ на 
потребни и непотребни информации. 
– На крајот од часот прават список на потребни документи.
– Ја планираат презентацијата за следниот час.
Работа на терен
– Со помош на правни лица и родителите ги изготвуваат потребните документи за формирање на 
здружение на граѓани. 
– Родителите помагаат и во подготовката на документите и во регистрацијата на здружението на 
граѓани. Ги следат и помагаат активностите на здружението.
– Учениците формираат здружение на граѓани што ќе се залага за правата на учениците во учи-
лиш тето/развивање на ресурси што одговораат на посебните барања на учениците.
– Локална адвокатска канцеларија/локално здружение на граѓани ги прима учениците и им дава 
бесплатен совет. Се вклучува и во конкретната изработка на нивните проекти.
Час 4
– Ги презентираат идејата и наодите пред останатите ученици, родителите и наставниците. Презен-
тацијата може да се организира на отворен час или пак во холот на училиштето во претходно 
договорен термин.
– Учениците се успешни и доколку се сработат само првите 4 активности. 
– Формативно се оценуваат сите фази од проектот со усни повратни информации, со бодовна листа 
се оценува извештајот (прилог 1), а со чек-листа усната презентација (прилог 2). Портфолиото се 
про следува со пишани повратни информации, а на крајот од учебната година се оценува со бодовна 
листа или скали за проценка (прилог 3).
– Се следи и вреднува и напредокот во 
по глед на културата на работа и одне-
су вање во група (прилог 4).
Бонус активности 
– Планираат и реализираат активности 
во соработка со наставниците, роди те-
лите и локалната заедница.
– Активностите ги регистрираат и водат 
во портфолио што ќе им служи на 
учениците што ќе преземат да го водат 
здружението.

Изработуваат летоци и постери за партијата/заедницата или брошури за одреден проблем од 
ученичкиот живот.

Посебни активности за учениците што побрзо напредуваат

• Учениците беа вклучени во предизвикувачки, практичен претприемнички проект, кој им овозможи 
да креираат оригинални идеи и нив да ги реализираат.
• Беа поттикнувани активно да се вклучат во училишниот и општествениот живот за доброто на 
училиштето и пошироката заедница.
• Соочувањето со реален проблем надвор од училницата, кој е приспособен на нивните способ но-
сти и интерес, ги мотивираше учениците да го дадат својот максимум од сите аспекти. Тоа беше 
причина и за високите резултати што ги постигнаа најголем дел од учениците во сите фази на 
проектот.
• Наставникот треба да вложи дополнителни напори, преку вклучување поголем број ученици и 
родители, да овозможи одржливост на проектот.

Забелешки и рефлексија од реализацијата на часот
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Прилог 1: Бодовна листа за оценување на истражувањето

4 поени Успешно се применети повеќе истражувачки техники. Изворите се релевантни, 
поткрепени со податоци, а истражувањето е креативно и оригинално.

3 поени Применети се повеќе истражувачки техники и користени се релевантни извори, но 
истражувањето не е креативно и оригинално.

2 поени Применети се истражувачки техники, но има проблеми во илустрација на 
истраженото.

1 поен Има тешкотии во примена на истражувачките постапки, фондот на податоци е 
минимален.

0 поени Не е покажана способност за самостојно истражување, прибирање податоци и за 
илустрирање на истраженото.

Прилог 2: Чек-листа за оценување усна презентација

Означи ако одговорот е ДА

Има јасен вовед

Има логичен развој

Извлекува заклучок

Материјалот е јасно поврзан со темата

Во презентацијата изворите се добро искористени

Презентацијата дава релевантни информации

Зборува јасно

Користи соодветен јазик

Користи соодветни движења на телото

Поставува соодветни прашања за темата

Обезбедува одговор на поставените прашања

Се придржува на временските рамки

Ги приспособува информациите на слушателите

Јасноста и текот се очигледни

Добро одговара на прашањата
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Прилог 4: Скала за следење и вреднување на напредокот во поглед на културата на работа 
                  и однесување во група

 Ученик ………………………………………………….,    датум ……………………

Вредносни тврдења Секогаш Понекогаш Никогаш

1. Ги прифаќа задачите на групата и вредно 
    ги извршува

2. Настојува да го сослуша мислењето на 
    останатите членови во групата

3. Прифаќа предлози од останатите и 
    настојува да ги оствари

4. Активен е во групата и дава свои предлози 
    за унапредување на работата на групата

5. Не се навредува ако неговите предлози 
    групата не ги прифати

6. Не губи време, туку веднаш се зафаќа со 
    задачата во групата

7. Во преден план му е интересот на групата, 
    а дури потоа личниот

8. Добро соработува со повеќето членови во 
    групата

9. Не е лесно повредлив, на забелешките 
    реагира урамнотежено

10. Прифаќа сугестии од раководителот на 
      групата со умерена критичност, со цел да 
      се најде подобро решение

Прилог 3: Скала за следење и вреднување на развојно портфолио

Развивање на аналитичко, критичко и 
креативно мислење

Незадоволителен           Одличен
напредок                          напредок

подобрена е способноста за формулирање 
проблеми 1              2             3            4            5

подобрена е способноста за решавање 
проблеми 1              2             3            4            5

намален е бројот на грешки при анализа на 
различни извори на податоци 1              2             3            4            5

зголемена е способноста за проценка 
и проверка на разумноста на решенијата 
при спроведување на конкретна граѓанска 
(ученичка) иницијатива

1              2             3            4            5

постигнат е напредок во вештините за 
користење аргументи при одбрана на 
сопствените ставови

1              2             3            4            5






