
 

 

 

 

 

 

 ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ  

ВО   ДЕВЕТГОДИШНОТО  ОСНОВНО   ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА 1 
 ,,НАШАТА ТАТКОВИНА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА“   

 



ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: 40 часа-21 седмица (септември, октомври, ноември, декември, 

јануари, февруари  )  

Предмет Фонд на 

часови 

Часови за 

обработка  

на нова 

содржина 

Часови за 

повторување, 

утврдување, вежби 

Време на 

реализација 

Македонски јазик 108 75 33 од IX до II месец  
( втора седмица) 

Математика 108 80 28 од IX до II месец  
( втора седмица) 

Општество 42 36 6 од IX до II месец  
( втора седмица) 

Работа со компјутер  и основи на 

програмирање 

44 32 12 од IX до II месец  
( втора седмица) 

Музичко образование 44 30 14 од IX до II месец  
( втора седмица) 

Ликовно образование 42 42 / од IX до II месец  
( втора седмица) 



Физичко и здравствено 

образование 

65 40 25 од IX до II месец  
( втора седмица) 

 

     
   Број на часови по одделни наставни подтеми и програмски подрачја    

  

ОПШТЕСТВО: 

 

• Нашата татковина Република Македонија - 40 часа 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 40 часа: 

• Цртање –12 часа 

• Сликање – 20 часа 

• Обликување во просторот,моделирање -4 часа 

• Дизајн и визуелна комуникација – 4 часа 

• Графика – 2 часа 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК- 103 часа: 

• Јазик- 29 часа 

• Читање литература и лектира – 59 часа 

• Изразување и творење – 26 часа 

• Медиумска култура- 5 часа 

 

                                

МАТЕМАТИКА -103 часа 

• Број и решавање проблеми 60 часа 

• Геометрија и решавање проблеми 10 часа 

• Мерки и решавање проблеми 20 часа 

• Работа со податоци и решавање проблеми  18 часа 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 62 часа: 

• Вежби за правилен раст и развој –застапени се секој час 

• Атлетика – 36 часа 

• Ритмика – 23 часа 

• Танци – 6 часа 

 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР И ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ 

42 часа 

• Компјутерски систем и информатичка култура    20 часа 

• Графички анимации и комбинирање на информации – 

21 часа 



МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 42 часа: 

• Пеење –  16 часа 

• Музичка писменост- 18 часа 

• Слушање музика –3 часа 

• Свирење на детски музички инструменти – 6 часа 

• Музичко изразување и творење- 1 час 

ЖИВОТНИ ВЕШТИНИ 21 час 

• Јас :Личен развој – 4 часа 

• Јас и ти: Интерперсонални односи – 5 часа 

• Јас и другите:Општествени односи- 7часа 

• Јас и здравјето:Здраво живеење – 2 часа 

• Јас и околината:Однос со надво. средина – 4 ч. 



 Ц Е Л И      ПО     П Р Е Д М Е Т И 

 

 

 

 

 

 

ОПШТЕСТВО 

Ученикот: 

• да се запознае со карактеристиките на Република Македонија како држава и да ги согледува разликите помеѓу 

Република Ма кедонија и нејзините соседи; 

• да ги знае симболите на Република Македонија (знаме, грб,химна); 

• да се запознае со основните стопански, политички и културни функции на главниот град на Република Македонија; 

• да умее да ја одреди мес тоположбата на нашата татковина на географската карта и на глобусот во регионот и 

пошироко; 

• да знае да ги опише природните карактеристики на РМакедонија; 

• да се запознае со основните карактеристики на одделните периоди од македонското минато; 

• да знае за формирањето на современата македонска држава на крајот на Втората светска војна како и за формирањето 

на суверена Република Македонија во 1991 година; 

• да е запознае со државното уредување на РМакедонија; 

• да ги знае најважните државни институции; 

• да е запознае со поимот население,  големината и структурата на населението во Република Македонија и неговите 

белези; 

• да се запознае со најважните стопански гранки во Република Македонија како и со туристичките места во Република 

Македонија; 

• да ги запознава верските различности  на населението во Република Македонија и со религиите во нашата држава 

 

 

 

 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК 

 

 

 

• Ученикот: 

• да ги разликува согласките по звучност; 

• да го усвои поимот за збирни именки и правилно да ги употребува збирните именки во говорот; 

• да ги усвои поимите за присвојни и бројни придавки и да ги разликува присвојните и бројните придавки во текст; 

• да го определува глаголското време (за сегашност, минатост и идност); 

• да се оспособува за изразно читање на уметнички текстови 

• да ги усвои поимите расказ, басна, детски роман; 

• да го разликува говорот на писателот од говорот на ликовите; 

• да анализира епска и лирска песна, да ги пронаоѓа патриотските чувства во песната, да ги пронаоѓа хумористичните 

елементи во песната , 

• самостојно да чита наслови на дела од македонската и светската литература; 

• аргументирано да говори за ликовите и настаните во текстот; 

• да врши локализација на настаните по време и простор; 

• усно да прераскажува настан слушнат од друго лице, да прераскажува текст со уметничка и научнопопуларна 

содржина, опширно да прераскажува обработен текст, да раскажува за настан од сопствено доживување; да 

прераскажува настан слушнат од друго лице; 

• да составува писмен текст по зададена тема  

• да го препознава редоследот на настаните во филм и театарска претстава; 

 

 

МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

• да развива навики за активно слушање на музика, да го развива опсегот на гласот; 

• да развива чувство за ритам, идентификува определен ритам,  

• да пее песни различни по содржина и карактер со примена на соодветно темпо и динамика; 

• да пее по ноти со тактирање и да  ги препознава и применува тововите си1 и до2; 

• да ги усвои елементите на тонската скала, да ја препознава и применува Ц-дур скала; 

• да го усвои стручниот поим темпо и ознаките за основните видови темпо и постепените  промени на темпо ; 



 

 

 

• да доживува изведба во основни видови на темпо и динамика и нивните постепени промени; 

• да ја развива техниката на свирење на блок флејта иправилно да употребува прсторед на тоновите си1- до 2. 

 

ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

• да ја користи фантазијата за ликовно изразување , да се оспособува да забележува во природата видик и видикова 

линија; 

• да комбинира точки, линии и плоштини и да црта текстура; 

• да ја претставува сенката на предметите со сенчење; 

• да забележува и применува разновидни линии и црта контраст;  

• да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали; 

• да забележува различни тонови на боја во природата; 

• да го воочува и користи комплементарниот контраст на бои: црвена-зелена, жолта виолетова, портокалова-сина; 

• да воочува разлики (вид) на релјеф (висок-низок) и да моделира низок релјеф;  

• да воочува видови композиција; 

• да развива умешност за изработка на плакат;  

• да го воочува специфичниот ликовен израз на графиката како ликовно подрачје; 

• да се запознава со нова техника . 

 

 

 

 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

• да применува вежби за правилен физички развој и подготовка; 

• да ги развива физичките, функционалните и психомоторните способности  

• да изведува и применува правилни и координирани вежби за јакнење, лабавење и растегнување; 

• да изведува низок и висок старт; 

• да се обучува правилно да трча со правилно движење со рацете и нозете; 

• да се обучува да изведе штафетно трчање; 

• да ги развива психомоторните способности и подвижноста на локомоторниот апарат; 

• да применува естетско и елегантно држење на телото и делови од него; 

• да применува термини од гимнастиката и ритмиката; 

• да игра танци од народното и модерното творештво; 

• да го одржува телото и однесувањето сообразено со групното движење. 

 

 

РАБОТА СО 

КОМПЈУТЕР И 

ОСНОВИ НА 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

 

 

 

• да ги познава деловите на компјутерскиот систем  и да го објаснува нивното функционално значење 

• да знае да создава, креира сопствена папка во која ке ги собира информациите 

• да се оспособи да ги користи сите можности во софтверот  Tool Kid 

• да се оспособи за создавање, обработување и збогатување на графички, музички  и текстуални информации во  

софтверот Tool Kid 

• да користи програми за комбинирање на графичка изработка, анимација и звук 

• да се оспособи за создавање, обработување и збогатување на графички, текстуални и музички информации и истите ги 

применува 

  



 

 

ЖИВОТНИ 

ВЕШТИНИ 

 

 

 

 

• да се оспособува да ги идентификува своите потенцијали и да поставува цели за нивно постигнување; 

• да се запознае со различните улоги и обврски на учениците во одделението; 

• да знае како да побара поддршка од своите соученици и наставници; 

• да знае кои емоции се позитивни, а кои негативни; 

• да знае дека во животот се случуваат несреќни ситуации чија последица е повреда или загуга на сакана личност, 

миленик и сл., да дознае од кого може и треба да очекува помош; 

• да се запознае со Конвенцијата на правата на детето и со  разликите помеѓу луѓето; 

• да се запознава со постоењето на различни релации што се воспоставуваат помеѓу луѓето, 

• да сознава што значи и како изгледа одлука, правило, процедура, 

• да ги знае симболите на сопствената земја и  поголем број убави нешта во својта земја 

• да се запознае со разлучни видови здрава храна и да знае што е целосна лична хигиена 

 

МАТЕМАТИКА 
• Знае што претставува секоја цифра во петцифрен и шестцифрен број. 

• Разложува броеви до милион на илјади, стотки, десетки и единици. 

• Заокружува четирицифрени броеви до најблиската 10, 100 или 1000. 

• Подредува и споредува броеви до милион, користејќи ги знаците за поголемо и помало (˃ и ˂). 

• Одредува збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени броеви, со пишување. 

• Почнува да користи загради за да ги подреди операциите и ги разбира односите помеѓу сите четири операции и како 

аритметичките закони се применуваат кај множењето. 

• Идентификува и ги опишува својствата на триаголниците и ги класифицира како рамнокрак, рамностран и разностран. 

• Препознава осна (рефлексивна) и ротациска симетрија на правилните многуаголници. 

• Создава модели (цртежи) со две оски на симетрија,  

• Препознава и користи единици за мерење на времето (секунда, минута, час, ден, месец и година). 

• Пресметува временски интервали во секунди, минути и часови, користејќи дигитални или аналогни часовници. 

• Чита календар и пресметува временски интервали во денови и недели , месеци или години (користејќи го знаењето на 

деновите во календарските месеци). 

• Користи децимални записи со десеттинки и стотинки и разбира што претставува секоја цифра во бројот, на пример во 

контекст на должина. 

• Заокружува број со една децимала до најблискиот цел број. 

• Го заокружува мерењето до најблиската цела мерна единица. 

• Запишува децимални броеви со една или со две децимали. 

• Чита, одбира, користи и бележи стандардни единици за да процени и да измери должина, маса и волумен до соодветен 

степен на точност. 

• Претвора поголеми во помали мерни единици, на пример: смени 2,6 kg во 2600 g. 

• Ги подредува мерењата дадени во мешани единици. 

• Ги чита резултатите од мерењата што се наоѓаат помеѓу две неозначени поделби на скала. 

• Споредува мерења прочитани на различни скали. 

• Црта и мери отсечка до најблискиот сантиметар и милиметар. 

• Брои нанапред и наназад во константни чекори, продолжувајќи под нулата. 



• Брои нанапред и наназад во илјади, стотки, десетки и единици за да собира и да одзема. 

• Собира или одзема броеви блиску до содржатели на 10 или 100 (блиски до полна десетка или до полна стотка), на 

пример 4387 – 299. 

• Пресметува разлика помеѓу два броја блиски на некој содржател на 1000 (блиски на полна илјадарка), на пример 5026 – 

4998, или блиски до содржател на 1, на пример 3,2 – 2,6. 

• Почнува да чита и да внесува координати во првиот квадрант. 

• Ги знае фактите за множење и за делење со броевите од 2 до 9. 

• Ги знае и ги применува признаците за деливост со 2, 5, 10 и 100. 

• Препознава содржатели на 6, 7, 8, 9 и 10. 

• Ги знае квадратите на броевите до 10. 

• Наоѓа делители на двоцифрен број, на пример делители на 12 се 1, 2, 3, 4, 6 и 12. 

• Одговара на прашања за собирање, селекција и организирање на релевантни податоци; извлекува заклучоци од 

сопствените и податоците на другите и идентификува дополнителни прашања. 

• Црта и објаснува табели на честота, пиктограми и столбести дијаграми со отсечка, каде што вертикалната оска е 

поделена на двојки, петки, десетки или стотки. Набљудува промени на вертикалната оска. 

• Одредува и објаснува мода (податок што се појавува најголем број пати). 

• Брои нанапред и наназад во константни чекори, продолжувајќи под нулата. 

• Подредува и споредува негативни и позитивни броеви на бројна оска или на температурна скала. 

• Пресметува колкаво е зголемувањето или намалувањето на температурата. 

• Препознава и продолжува бројна низа. 

• Препознава непарни и парни броеви и содржатели на 5, 10, 25, 50 и 100 до 1000. 

• Донесува заклучоци за збир, разлика и множење на непарни и парни броеви. 

• Препознава нормални и паралелни прави во 2Д форми, цртежи и во околината. 

• Разбира и користи мерење на аглите во степени, мери агли со точност до 5°, идентификува, опишува и ја проценува 

големината на аглите и ги класифицира како остар, прав или тап агол. 

• Пресметува агли на права. 

• Претвора нечиста дропка во мешан број, на пример . Ги подредува мешаните броеви и го наоѓа нивното место меѓу 

целите броеви на бројната оска. 

• Ги поврзува дропките со делењето и го користи тоа да најде делови од целината. 

• Мери и пресметува периметар на правилни и неправилни многуаголници. 

• Разбира дека плоштината се мери во квадратни единици. 

• Користи формула за да пресмета плоштина на правоаголник. 

• Црта и мери отсечка до најблискиот сантиметар и милиметар. 

• Множи и дели броеви од 1 до 10000 со 1 или 100 и го разбира резултатот. 

• Множи едноцифрен број со содржатели на 10 (полна десетка) до 90 и содржатели на 100 (полна стотка) до 900. 

• Множи со 19 или 21 со користење на множењето со 20. 

• Множи со 25 со користење на множење со 100 и делење со 4. 

• Користи делители за да помножи. На пример, множи со 3, па удвојува за множење со 6 (ги користи односите меѓу 



 
 
 
 
 
 
 

множителите за да множи). 

• Удвојува кој било број до 100 и ги преполовува парните броеви до 200 и го користи ова за да удвои и преполови 

децимален број со едно или две децимални места, на пример удвојува 3,4 и преполовува од 8,6. 

• Удвојува содржатели на 10 до 1000 и содржатели на 100 до 10000, на пример го удвојува 360 или го удвојува 3600 и го 

дели на соодветни половини. 

• Множи двоцифрени броеви. 

• Скицира каде ќе биде многуаголник по пресликувањето, каде што линијата на симетрија е паралелна на една од 

страните, вклучувајќи и коса линија. 

• Ја разбира транслацијата како движење по права линија, одредува каде ќе бидат многуаголниците по транслацијата и 

дава објаснување за сликите добиени со транслација, на пример квадратот го поместуваме три квадрати надесно и пет 

нагоре. 

• Ги знае паровите на децимални броеви со една децимала со збир 1, на пример 0,8 + 0,2. 

• Користи соодветни стратегии за да собира или да одзема парови на двоцифрени и трицифрени броеви и децимални 

броеви со една децимала, користејќи забелешки, каде што е потребно, на пример 3,4 + 2,4. 

• Пресметува разлика помеѓу два броја блиску до содржател на 1000, на пример 5026 – 4998 или блиску до содржател на 

1, на пример 3,2 – 2,6. 

• Удвојува кој било број до 100 и ги преполовува парните броеви до 200 и го користи ова за да удвои или да преполови 

децимален број со една или две децимали, на пример удвојува 3,4 и преполовува 8,6. 

• Собира или одзема броеви до 100 со ист број децимали (до две). 

• Множи или дели трицифрен број со едноцифрен. 

• Дели трицифрен број со едноцифрен, вклучувајќи и делење со остаток (одговорот не е поголем од 30). 

• Почнува остатокот да го запишува како дропка, при делење на двоцифрен и едноцифрен број. 

• Го разбира делењето како групирање или како споделување. 

• Претставува 3Д-форми од 2Д-цртежи и мрежи, на пример, различни мрежи на отворена или затворена коцка. 

• Користи дропки за да опише и да процени едноставен сооднос, на пример  од бисерите се жолти. 

• Користи дропки за да ја опише и утврди вредноста на дел од целото, на пример приспособува рецепт за 6 луѓе на еден 

за 3 или 12 луѓе. 

• Препознава еднаквост помеѓу децимален број и правилна (проста) дропка со именител 2, 4, 10 и 100. 

• Го разбира процентот како стоти дел од целината и наоѓа проценти од целината. 

• Изразува половини, десеттинки и стотинки во проценти. 

• Опишува појава на познат настан, користејќи го јазикот на веројатноста. 

 



МЕТОДИ НА РАБОТА: 

• метод на игра; 

• метод на набљудување; 

• метод на истражување; 

• говорен метод (монолошки, 
дијалошки и метод на дискусија); 

• метод на работа со текст 
(текстови, работни листови и 
индивидуални задачи); 

• метод на покажување (серии 
слики, предмети, играчки, 
апликации и сл.); 

• илустративен метод; 

• метод на практична работа. 

• демонстративен  метод

 
ТЕХНИКИ НА УЧЕЊЕ 

• Коцка ,т-техника 

• четири прозорци 

• венов дијаграм 

• петоред 

• знам- сакам да знам- учам 

• дијамант 

• инсерт 

• мисловна мапа 

• скелетен приказ 

• вокабулар во четири агли 

• бура на идеи 

• призма 

• ѕвезда на приказна 

• коцка на прашања 

• (бунар) ѕид на зборови 

• речник со слики 

• тематско бинго 

• вокабулар со четири агли 

• мисли во парови и сподели 

• сложувалка 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ФОРМИ НА 

РАБОТА: 

• Заедничка работа, групна, 

работа во парови, 

индивидуална, играње 

улоги 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИ СРЕДСТВА: 

• Учебници,списанија 

• Предмети од непосредната околина 

• Енциклопедии, речници, географска карта на РМ, 

релјефна карта на Република Македонија, глобус  и 

сл.; 

• Дидактички средства и матерјали 

• Визуелни средства ( слики, апликации, фолии, паноа) 

• Интернет, образовни софтвери, Зелен пакет –јуниор 

 

 

ТЕХНИКИ И МЕТОДИ НА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

• Набљудување, следење на постигањата на учениците 

• Белешки на наставникот 

• Анегдотски белешки 

• Наставни ливчиња 

• Листи за проверка 

• Проектна работа, практични изведби 

• Дијагностичко проверување 

• Портфолио



 

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ПО ПРЕДМЕТИ     

ПО МЕСЕЦИ И СЕДМИЦИ (со тип на час,предвидена примена на  ИКТ и МИО) 

 
М

ес
ец

/ 

С
ед

м
и

ц
а

 
Општество Македонски јазик Математика Ликовно обр. Музичко 

обр. 

Физичко и 

здравствено 

образование 

Работа со 

компјутер и 

оснви на 

програмира

ње 

Животни 

вештини 

С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
 

 I 

1. Запознавање 

со предметот и 

содржините 

што ќе се 

изучуваат-

обработка 

2. Нашата 

татковина 

Република 

Македонија-

обработка 

1.Говорна вежба- 

Како го поминав 

летниот распуст-

вежби 

2.Песна – 

Септемвриски 

напеви- обработка 

3. Рецитирање на 

песната-вежби 

4. Текст-Мојата 

татковина 

обработка 

-5.Јазикот како 

најсовршено 

средство за 

општење- 

обработка 

1.Број и решавање 
проблеми-Месна 
вредност,броење во 
чекори-обработка 
2. Месна вредност на 
цифрите во бројот-
обработка 
3. Броење нанапред и 
наназад во константни 
чекори продолжувајќи 
и под нулата-
обработка 
4.Разложување броеви 
до милион-обработка 
5.Вежби за месна 
вредност 

1.и2.Likovni 
elementi vo 
crtaweto- 
Crtawe bliski i 
dale~ni 
predmeti 
preku 
nabquduvawe
- обработка 

 

1.Песна по 

слух – 

Мојот свет- 

обработка 

2. Песна по 

слух – 

Мојот свет-

повторува 

ње 

 

 

1.Вежби за 

организирано 

поставување и 

движење 

2. Вежби за 

оформување на 

телото 

3. Вежби за 

правилна 

моторна 

функција на 

локомоторниот 

апарат. 

1. 2.Делови на 

компјутерски

от систем и 

нивната 

функција- 

обработка 

 

1.Избор на 

раководство 

на 

одделенска 

та заедница 

С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
 

 

II 

1. Македонија и 

нејзините 

соседи- обработка 

 

2. Државните 

симболи на 

Република 

Македонија 

обработка 

 

1. Интервју-

Истражување за 

пано,,Татковина,, - 

обработка 
2. Текст-Што ли 

зборуваат? - 

обработка 
3.Изработка на 

пано,,Мојата 

татковина,, МИО 

4. Јазик- Сигнали и 

симболи како 

средство за 

општење- обработка 

5. Јазик- Сигнали и 

симболи како 

средство за 

општење-

повторување 

1. Децимални месни 
вредности- 
десетинки,стотинки
-обработка 

2. Децимални броеви 
и дропки-вежби 

3. Заокружување на 
децимален број со 
една децимала во 
цел број-ИКТ- 
обработка  

4. Определување на  
парови од 
децимални броеви 
со збир 1 ИКТ 

5. Решавање 
проблеми со 
децимални броеви-
вежби 

 

1.2. Контраст 

на бои 

Сликање 

знаме на РМ-

обработка 

1. Песна по 

слух – 

Запејте деца 

на светот- 

обработка 

МИО 
2. Слушање 

и пеење 

химната на 

РМ- 

обработка 

1. Забавен 

полигон-

усвојување 

нови знаења 

2. Качување, 

слегување, 

потскокнување-

усвојување 

вештини 

3. Качување, 

слегување, 

потскокнување-

увежбување 

вештини 

 

 

 

1. и 2.Делови 

на 

компјутерски

от систем и 

нивната 

функција-

вежби 

1. Градење 

слика  за 

себе како 

член на 

семејството 

– Секој 

прави по 

нешто- 

обработка 
 



С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
 

 

III 

1. Истражува-

ње на културно 

историските 

знаменитости 

на Скопје 

(метропола) 

2. Скопје-

главен град на 

РМ- обработка 

1. Активност во 

групи од текстот-

вежби 

Што ли зборуваат? 

– техника коцка 

2. Јазик-вежби 

3. Лирска песна-

,,Сончевина ,, - 

обработка 

4. Текст-,,Лоши 

зборови,, - 

обработка 

5. П.В. –,Дојди во 

мојот крај,, 

 Вежби за 

раскажување на 

текстот Лоши 

зборови 

1.  Множење и делење 

броеви од 1 до 10 000 

со 10 или 100 -

обработка  

2. Заокружување 

четирицифрени 

броеви до 

најблиската 10, 100 

или 1000-обработка.  

3. Непарни и парни 

броеви. Содржатели 

на 5, 10, 25, 50 и 100 

до 1000  

4. Решавање логички 

задачи и проблеми-

вежби 

5. Текстуални задачи со 

примена на четирите 

операции-вежби 

 

1.и2. Boja-
me{awe na 
boite- 
Vnatre{en i 
nadvore{en 
prostor-
Moeto 
u~ili{te- 
обработка 

1. Нотни 

вредности- 

обработка 

2. Цела нота 

и пауза- 

обработка 

1.Брзо трчање 

30 метри 

(мерење на 

времето).усвоју

вање нови 

знаења 

2.Излети и 

пешачење во 

природа-вежби 

во движење 

3. Штафетни 

игри со 

елементи од 

атлетиката -

вежби 

1.и2. 

Создавање на 

папки и 

подредување 

на 

информациит

е- обработка 

1. 

Препознава

ње и 

изразување 

на 

сопствени 

емоции – 

Силни 

чувства- 

обработка  

С
Е

П
Т

Е
М

В
Р

И
 

 

IV 

1. Презентација 

на групна 

работа  ,,Наше 

Скопје” –

повторува-ње 

2. 

Местоположба 

и природни 

особености на 

РМ- обработка 

1. Јазик-Звучни и 

безвучни согласки- 

обработка 
2. Песна-

Поткажувало- 

обработка 
3. П.В. Мојот 

другар Сашо 

4. Песна -Есен е - 

обработка 
5. Текст- Што ни 

донесе есента-

рими- обработка 

1. Бројни низи-

обработка 

2. Продолжување на 

бројни низи-

обработка 

3. Заокружување на 

децимален број со 

една децимала во цел 

број-повторување 

4. Решавање 

проблемски задачи 

со броеви-вежби 

5. Решавање проблеми 

– логички проблеми-

вежби 

  

 

1.и2. Svetli i 
temni boi- 
Slikawe po 
do`ivuva-we-
fantazija- 
обработка 

1. Осмина 

нота и 

пауза- 

обработка 
2. Примена 

на осмина 

нота во 

песна -

вежби 

1. Играње дама 

и организирање 

натпреварувања

-усвојување 

нови знаења 

2. Скок во 

висина 20, 30 до 

40 см, со 

внимание во 

доскокнувањето 

(амортизација 

на мека 

подлога) 

усвојување 

нови знаења 

3. Скокање со 

јаже групни-

вежби 

1.и2.Создава 

ње на папки и 

подредување 

на 

информациит

е-вежби 

1. 

Прифаќање 

сличности и 

разлики- 

храна, 

облека или 

книги- 

обработка  



О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. Природни 

особености на 

Р.М. – техника 

грозд- обработка 

2. Повторување 

на дел од 

темата Нашата 

татковина Р.М  

1. Пишување песни 

со примена на икт 

во наставата 

(Writer) - обработка 

2.Филм-следење 

анимирани 

филмови за правата 

на децата со 

употреба на ИКТ- 

обработка 
  3. Јазик-Збирни 

именки- обработка   

4. Песна-Чуден 

читател- обработка 

5. Од декларацијата 

за правата на 

децата- обработка 

   

1. Повторување за 

дропки, 

препознавање 

2. Нечисти дропки и 

претворање на 

нечисти дропки во 

мешан број 

3. Споредување делови 

од целото 

4. Споредување делови 

од целото и 

поврзување на 

дропките со 

делењето 

5. Текстуални задачи со 

опишување и 

одредување на 

вредноста на дел од 

целото 

 

 

 

1.и2. Likovni 
elementi vo 
modeliraweto
-volumen- 
Modelirawe 
razni formi 
(aglesti, 
val~esti, 
ispap~eni, 
vdlabnati) - 
обработка 
 

1. Ритмички 

и мелодиски 

вежби со 

примена на 

цела нота и 

пауза 

2. Ритмички 

и мелодиски 

вежби со 

примена на 

осмина нота 

и пауза 

1.Скокање со 

јаже групни-

вежби 

2.Индивидуалн

и скокања на 

јаже-вежби 

3. Штафетно 

трчање-вежби 

1.и2 - Правила 

за работа со 

компјутер и 

етичко 

користење на 

компјутер – 

обработка 

- Компјутерски 
вируси - 
обработка 

1.  

 Прифаќање 

сличности и 

разлики- 

Можам,не 

можам, 

знам, не 

знам- 

обработка 

 

О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

II 

1.Периодиза

ција на 

македонскот

о минато-

Античка 

Македонија- 

обработка 

2. 

Македонија 

во средниот 

век- 

обработка 

1. Песна-Патувај- 

обработка 

2. Рецитирање на 

песна 

3. Јазик-Присвојни 

придавки- обработка 

4. Јазик-Присвојни 

придавки-вежби 

1. Препознава 

еднаквост помеѓу 

децимален број и 

правилна дропка-

обработка 

2. Претворање 

неправилна дропка 

во мешан број-

обработка 

3. Решавање 

едноставни и 

посложени задачи со 

сите операции-вежби 

4. Решавање проблеми 

– со разложување на 

помали проблеми 

-вежби 

 

1.и2. Likovni 
elementi vo 
crtaweto- 
Мотив со 
блиски и 
далечни 
објекти 
Видик и 
видикова 
линија- 
обработка 

1. Примена 

на осмина 

нота во 

песна- 

-песната 

,,Волшебна 

коцка"- 

повторувањ

е 

2. Местото 

на нотите 

СИ-1 и ДО 

2 во 

петолиние- 

обработка 

1. Излети и 

пешачење во 

природа 

2. скокање со 

јаже-вежби 

  

  1.Градење 

самодовреб

а –јас 

можам 



О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

III 

1.Повторува

ње 

2. 

Македонија 

за време на 

Османлиско

то владе-

ење- 

обработка 

1. Јазик-Бројни 

придавки- обработка 

2. Придавки-вежби 

3. Епска песна-

Заплакало е Мариово- 

обработка 
4. Споредба-лирска и 

епска песна-вежби 

5. Текст-Несреќната 

книга- обработка 

1. Содржатели-

обработка 

2. Делители-обработка 

3. Удвојување и 

преполовување-

обработка 

4. Множење со 19 или 

со 21-обработка 

5. Текстуални задачи 

со делење и 

множење-вежби 

 

1.и2. 
Одблележува

ње на 16 

Октомври-

Светски ден 

на храната, 

изработка на 

ликовни 

творби за 

конкурс на 

тема ,,Ден без 

глад“ -

обработка 

1. Блок 

флејта-

свирење, 

вежби 

2. 

Мелодиски 

вежби со 

примена на 

нотите СИ-

1 и ДО 2   

1.Скок во 

далечина- 

техника згрчна 

2.Куглање со 

пластични 

топки-

усвојување 

нови знаења 

3. Низок старт 

усвојување 

нови знаења 

 

1.и2. 

Различни 

уреди и 

ергономија-

обработка 

  

1. 

Формирање, 

одржување 

и 

прекинувањ

е врски – 

Цвеќе на 

пријателств

о- обработка 

МИО 
 

О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

1. Балкански 

војни   - 

обработка 
2.  Прва 

светска 

војна - 

обработка 
 

1. Анализа на текстот 

Несреќната книга-

вежби 

2. Јазик-повторувам и 

утврдувам знаења 

3. Контролна задача-

утврдување 

4. Текст-Татковото 

писмо- обработка 

  

 

1. Делењето како 

групирање 

или разложување 

2. Делење со 

групирање 

3. Текстуални задачи 

со делење и 

множење 

4. Решавање проблеми 

– со разложување на 

помали проблеми 

  

  

 

 

1. Примена 

на нотите 

СИ-1 и ДО 

2  во песни-

вежби 

2. Песна – 

Учителке ти 

си мојот 

свет- 

обработка 
 

1. Висок старт - 

обработка 
2. Увежбување 

3. Трчање со 

промена на 

правецот на 

движење- 

обработка 
 

 

1.и2.  
Креирање на 
документ и 
уредување на 
текст- 
обработка 
 

1. Давање и 

примање 

помош – 

Помагање 

таму, 

помагање 

ваму- 

обработка 
 

О
К

Т
О

М
В

Р
И

 

 

  

V 

1. 

Македонија 

во Втората 

светска 

војна -

обработка 

2.Повторува

ње-

Периодизац

ија на 

македонскот

о минато 

1. Работа во групи-

Пишувам писмо-вежби 

2. Текст-Нови 

другарки- обработка 

3. Писмено 

изразување-вежби 

4. Песна-Ајде да се 

сакаме- обработка 

5. Текст- Од 

лавиринтот од 

лектири- обработка 

 

1. Собирање и 

одземање групи од 

броеви (трицифрени 

или двоцифрени) 

2. Собирање 

децимални броеви 

3. Одземање 

децимални броеви 

4. Собирање и 

одземање децимални 

броеви – вежби 

5. Множење трицифрен 

број со едноцифрен 

 

1.и2 Estetsko 
vrednuvawe- 
Nabquduvaw
e fotografii, 
posteri, korici 
od knigi i 
spisanija i 
voo~uvawe 
crte`, 
amblem-znak, 
tekst...вежби 

 

 

 

1. Такт- 

обработка 

 

2. Дводелен 

2/4 такт - 

обработка 

 

 

1.Вежби со 

обрач 

2.Висење и 

нишање –

усвојување 

нови знаења 

3. Вежби на 

рипстоли 

1.и2.  

Додавање 

слики и 

цртање во 

документ-

обработка 

1. 

Прифаќање 

и 

признавање 

грешки – 

Грешење и 

простување   

 

 



Н
О

Е
М

В
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. 

Контролна 

задача -

проверка 

2. 

Државното 

уредување 

на 

РМакедониј

а- обработка 

 

1. Лектира бр.1 - 

обработка 
 

2. Лектира втор час - 

обработка 
3. Текст- Каква 

бесрамност- обработка 

4. Посета и интервју со 

библиотекар 

5. Текст- Пелистерски 

очи- обработка 

 

1.  Повторување 

2. Контролна задача 

3. Различни триаголници 

– страни и агли 

4.Класифицирање 

триаголници 

5. 2Д и 3Д-форми 

 

1.2.Разновидн

ост на линии 

и форми-

Есенски 

пејзаж-колаж 
обработка 
 

1. Примена 

на 2/4 такт 

во 

ритмички и 

мелодиски 

вежби и 

песни 

2. Прва, 

втора- 

обработка 
 

 

1. Одење и 

вртење на 

шведска клупа-

усвојивање 

нови знаења 

2.Фрлање и 

фаќање топка 

од место 

усвојивање 

нови знаења 

3.Фрлање и 

фаќање топка 

во движење 

усвојување 

нови знаења 

 

1,2. Работа 

со табели  - 

обработка 

 

1.Комуници

рање – 

Говорот на 

моето лице- 

обработка 
 

Н
О

Е
М

В
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

1. Играње 

на улоги- 

Државното 

уредување 

на 

РМакедониј

а- -вежби 

2.Население

то на РМ – 

обработка 

МИО 

1. Анализа на текстот 

Пелистерски очи- 

обработка 
2. Читање и 

анализирање легенди-

обработка 

3. Песна- Плуско и 

минуско- обработка 

4. Анализа на песната-

вежби 

5. Јазик-Показни 

заменки- обработка 

1.  Цртање и мерење 

агли-обработка 

2. Класифицирање агли –

обработка 

3. Осна симетрија-

обработка 

4. Симетрични форми-

обработка 

5. Скицирање на 

многуаголник после 

пресликувањето-

обработка 

 

1,2. Sredstva 
za gradewe- 
Kombinirawe 
i sozdavawe 
kompozicija 
od prirodni 
materijali 
(plodovi, 
kamewa, 
granki, 
korewa) - 
обработка 

1.Свирење 

на 2/4 такт- 

обработка 
2.Песна – 

Есен- 

обработка 
 

1.Префрлување 

топка преку 

ниска мрежа 

усвојување 

нови знаења 

2.Играње и 

пеење со 

ритмички 

движења 

поврзани со 

танците 

усвојување 

нови знаења 

3.Кошаркарско 

слободно 

водење топка-

усвојување 

знаења и 

вештини 

1,2. Додавње 

графички 

објекти во 

слајд - 

обработка 

1. 

Справување 

со 

насилничко 

однесување

- Исмеаната 

Леа ( 

насилство) - 

обработка 



Н
О

Е
М

В
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

1.Државно 

уредување и 

население 

во РМ-

Повторувањ

е 

2.Стопанств

ото и 

стопанските 

дејности во 

РМ- 

обработка 

1. Јазик- Сегашно 

време- обработка 

2. Јазик- Утврди го 

наученото -

утврдување 

3. Низ страниците на 

детскиот печат- 

обработка 
4. Текст-Пубертет- 

обработка 
5. Анализа на текстот 

1.  Ротациска 

симетрија1-обработка 

2. Ротациска симетрија 

2-обработка 

3. Задачи за 

повторување-Геометрија 

4. КЗ-Геометрија-

проверка 

5. Стандардни единици 
за должина, маса и 
зафатнина-обработка 

1.и2. 

Рамнотежа 

со примена 

на 

симетрија- 

обработка 

-Креирање 
мандала - 
колаж- 
примена на 
знаења  

1.Триделен 

¾ такт- 

обработка 
2. Примена 

на 3/4 такт 

во 

ритмички и 

мелодиски 

вежби и 

песни- 

обработка 
 

1.Слободно 

водење топка -

вежби 

2.Индивидуалн

о играње со 

топка 

усвојивање 

нови знаења 

3.Играње 

народни ора со 

различно темпо 

усвојивање 

нови знаења 

 

 

1.и2.    
Додавање 
ефекти во 

презентација 
- обработка 

1.Разрешува

ње 

конфликти 

– Исто 

гледаме – 

друго 

гледаме 

(насилство) 

- обработка 

Н
О

Е
М

В
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

1. Посета на 

фабрика 

2. 

Влијанието 

на 

природните 

фактори во 

развитокот 

на 

стопанствот

о (Клима и 

вода) - 

обработка 
  

1.Посета на НУБ,,Св. 

Климент Охридски 

2. Пишување извештај 

од посета-обработка 

3.Расказување по низа 

слики- обработка 

4. Текст- Снег- 

обработка 
5. Снег- втор час 

 

1.  Претворање и 

споредување мерки-

вежби 

2. Мерење на маса-
обработка 
3. Мерење на должина-
обработка 
4. Волумен на течност-
обработка 
5. Мерење и решавање 
проблеми - вежби 
 

  

1.и 2. 
Estetsko 
procenuvawe
- 
Transformacij
a (promena) 
na 
ahromatski 
vo hromatski 
tonovi - 
обработка 
 

 

 

 

1.Еден, два, 

три ! - 

обработка 
2. Свириме 

во ¾ такт- 

обработка 
 

 

1.О 
Организирано 
постројување 
и движење во 
колона-вежби 

2.Кошаркарско 

слободно 

водење на 

топка 

усвојивање 

нови знаења 

3. Кошаркарско 

додавање и 

фаќање со две 

раце 

усвојување 

нови знаења 

 

1.и2.  

Додавање 

аудио и видео 

записи во 

презентација-

обработка 

Креирање 

целосна 

презентација- 

примена на 

знаења 

1.Јас и 

здравјето-

здраво 

живеење 

Барометар 

што троши 

калории 

 



Д
Е

К
Е

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

1. 

Влијанието 

на 

природните 

фактори во 

развитокот 

на 

стопанствот

о (Рудно 

богатство) – 

обработка 

2. 
Влијанието 

на 

природните 

фактори во 

развитокот 

на 

стопанствот

о (Релјеф) - 

обработка 
 

  

1. Јазик- Минато 

време- обработка 

2. Текст- Девојчето и 

дванаесетте месеци- 

обработка 

3. Анализа на текстот 

4. Текст- Комарецот и 

пајакот- обработка 

5. Искажи се и твори-

вежби 

1. 24-часовен запис 

на времето 

2. Читање распореди 

3. Колку време е 

потребно? 

4. Трки и рекорди 

5. Рекорди во 

атлетика 
 

1.и2. 

Komplеmenta
ren kontrast- 
Slikawe po 
fantazija 
(kola`)- 
обработка 

 

1. 

Четириделе

н 4/4 такт- 

обработка 

2. Примена 

на 4/4 такт 

во 

ритмички и 

мелодиски 

вежби и 

песни- 

обработка 

1. Фрлање 

топка во кош од 

место -

усвојување 

нови знаења 

2.Забавен 

полигон-вежби 

3. Играње 

народни ора со 

различно 

темпо-вежби 

1.и2.  

Алгоритам и 

програма -

обработка 

1.Познавањ

е на 

базични 

човекови 

права –

Права и 

правила- 

обработка 

Д
Е

К
Е

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

1.Повторува

ње 

2. Туризмот 

во РМ - 

обработка 
 

1.Препишување текст 

со промена на 

глаголското време-

вежби 

2.Што е љубов - 

размена на мислења 

3. Јазик- Идно време- 

обработка 
4. Текст- 

Незаслужениот 

подарок- обработка 

5. Текст- втор час 

1. Повторување Мерење 

и решавање проблеми 

2. КЗ Мерење и 

решавање проблеми 

3. Мерење и цртање 

отсечки-обр. 

4. Пресметување 

периметар кај правилни 

и неправилни 

многуаголници-обр. 

5. Задачи со периметар-

обр. 

1.и2. Линија – 

форма – 

композиција 

– Изработка 

на 

новогодишни 

украси  

 

1.Четири по 

четири 

(свириме на 

детски 

инструмент

и)-вежби 

2. Музичко 

изразување 

и творење- 

обработка 
 

1.Колут напред 

усвојување 

нови знаења 

2.Колут назад 

усвојување 

нови знаења 

1. Увежбување 

 

 

1.и2. Учење 

преку игра-

обрабтка 

1.Познавањ

е на 

базични 

човекови 

права –

Права и 

одговорнос

ти- обработка 

Д
Е

К
Е

М
В

Р
И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

1..Повторув

ање-

Туризмот во 

РМ-

презентациј

а на проекти 

2.Изработка 

на 

туристичка 

карта на 

РМ- 

обработка 

 

1. Лектира бр.2 - 

обработка 

2.Лектира бр.2 – втор 

час- обработка 

3. Песна- Среќна 

Нова- обработка 

4. КЗ –Глаголи и 

глаголски времиња-

проверка 

5. П.В. Изработи 

туристичка понуда 

 

1. Табели на честоти-

обработка 

2. Столбести 

дијаграми-обработка 

3. Уште столбести 

дијаграми-обработка 

4. Продажба на 

семиња-обработка 

5. Колку зборови 

дневно?-обработка 

 

1.и2. Estetsko 
procenuvawe
- Razlika me|u 
dvodimenzio
nalen i 
tridimenziona
len prostor- 
обработка 

Изработка на 

наовогодишн

а честитка 

1.Песна по 

слух – Нова 

Година- 

обработка 

2. Тонска 

скала- 

обработка 

1.Игри на снег 

2.Фрлање топка 

во кош од место 

со скок шут- 

обработка 

3. Кошаркарски 

двочекор- 

усвојување 

нови знаења 

1.и2. Учење 

преку игра-

обработка 

1. 

Меѓусебно 

подржувањ

е и 

соработка –

Тројца на 

еден- 

обработка 



Д
Е

К
Е

М
В

Р
И

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

1.Контролна 

задача-

проверка 

2.Анализа 

на 

контролната 

задача-

утврдување 

 

1. Песна ,,Среќна 

Нова“-самостојна 

работа-обработка 

2. Вежби за 

опишување 

3. Вежби за 

опишување 2. час 

4.Повторуваме и се 

проверуваме 

5. Вежби во изразно 

читање 

 

1.   Селекција и 

организирање на 

релевантни податоци-

обработка 

2. Собирање и селекција на 

податоци – Колку зборови 

дневно?-вежби 

3. Циклус за испитување 

податоци-обрабка 

4. Занимливи задачи 

5. Задачи за повторување 

1.и 2.Linija-
ritam- 
Ornament, 
folklorni 
elementi-
обработка  

1.C-dur 
скала- 
обработка 
2. Азбучна 
песна- 
обработка 
 

1.Елементи на 

кошарката-ИКТ 

усвојување 

нови знаења 

2.Примање 

топка 

усвојување 

нови знаења 

3. Додавање на 

топка преку 

ниска 

одбојкарска 

мрежа 

усвојување 

нови знаења 

1.и2. 
Спроведувањ
е на физички 

активности 
кои 
симулираат 
одредени 
компјутерски 
процеси – 
обработка 

Повторување 

на 

материјалот 

од прво 

полугодие 

1. 

Донесување 

одлука во 

група – 

Моја 

одлука, 

твоја 

одлука 

- обработка 



Ј
А

Н
У

А
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

1. 

Културниот 

живот и 

институции

те на 

културата 

во РМ-
обработка 
2. 
Културниот 

живот и 

институции

те на 

културата 

во РМ-
повторување 

1 Песна- Ноќ кога 

паѓаат ѕвездите -
обработка 
2. Песна- втор час 

3. Писмено 

изразување-вежби 

4. Текст-Мрзливата 

сопруга -обработка 

5. Писмена вежба-

прераскажување 

 1.Повторување  Број и 

броен систем 

2.  Собирање и одземање 

со броење нанапред и 

наназад -обработка 

3.Собирање и одземање 

со броење нанапред и 

наназад 

-вежби 

4.Собирање и одземање 

децимални броеви -

обработка 

5.Собирање и одземање 

децимални броеви – 

вежби 

 

1.и2. 
Композиција 

на линии и 

бои - 
илустрација 

Празнување 
,фломастери 

Сликање 

стекнување 
на знаења   

1.Темпо-
обработка 
2. Слушање 

музика 

,,Зима“-
Вивалди-

обработка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Одбивање на 

мала топка од 

ѕид -усвојување 

нови знаења 

2.Игри на снег 

3. Додавање на 

топка преку 

јаже -

усвојување 

нови знаења 

1.и2. 

Решавање и 
анализа на 
решенија на 
логички 
натпреварув
ачки задачи 

1.Градење 

чувство на 

општоциви

лизациска 

вредност – 

нис сме 

виножито 

МИО -
обработка 

 



Ј
А

Н
У

А
Р

И
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

1. Религиите 

и верските 

институции 

во РМ ). –
обработка 

MИO 

2. Религиите 

и верските 

институции 

во РМ ). –
повторување 
 

1. Песна-Насекаде 

празник-обработка 

2.Споредување 

правила за прослава 

на празници-вежби 

3. Текст-Се појавил 

чуден човек-обработка 

4. Текст-втор час 

5. Јазик- Видови 

реченици според 

составот-обработка 

Месни вредности кај 

цели и децимални броеви 

– повторување 

Удвојување и 

преполовување 

децимални броеви 

Удвојување и 

преполовување цели и 

децимални броеви – 

вежби 

Собирање и одземање на 

цели и децимални броеви 

– вежби 

Множење децимални 

броеви 

 

1.и2.Vizuelni 
komunikacii- 
Pravewe 
nacrt za 
plakat-
crtawe-
kompjuter 
Tool/kids-
обработка 

1.Песна – 

Часовник-
обработка 
2.Свириме и 

пееме-

вежби 

 

1.Додавање на 

топка преку 

ниска 

одбојкарска 

мрежа 

усвојување 

нови знаења 

2.Одбивање на 

мала топка ( со 

прсти, чекан и 

надлактици); 

индивидуално и 

во парови 

усвојување 

нови знаења 

3.Ракометно 

водење 

(слободно) 

усвојување 

нови знаења 

 

1.и2. 

Решавање и 
анализа на 
решенија на 
логички 
натпреварув
ачки задачи 

1.Градење 

позитивен 

однос кон 

својата 

земја – 

Претстави 

ја 

Македонија 

MIO 

Ф
Е

В
Р

У
А

Р
И

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I  

1.  Права и 

должности на 

граѓаните во 

РМ-обработка 

2.Повторувањ

е –културниот 

и верскиот 

живот во 

РМ,права и 

должности 

 

1 Јазик-Проста 

реченица-обработка 

2. Јазик- Провери го 

наученото-

повторување 

3. Лектира бр.3 -
обработка  
4.Лектира бр.3–втор 

час-обработка 

5. Низ страните на 

детскиот печат-
обработка 

1. Контролна задача 

Децимални броеви-

проверка 

2. Подредување 

позитивни и 

негативни броеви-

обработка 

3. Споредување 

позитивни и 

негативни броеви-

обработка 

4. Подредување и 

споредување 

позитивни и 

негативни броеви-

вежби 

5. Собирање и 

одземање негативни 

броеви-обработка 

 

1.и2. Likovni 
elementi vo 
slikaweto- 
Slikawe 
kombinacija 
na mali i 
golemi formi 
so slikarska 
tekstura-
обработка 

 1. 

Забавуваме 

и 

забрзуваме-
обработка 
2.Валс-
обработка 
 

1. Фудбалско 

шутирање во 

ѕид со 

прифаќање на 

одбиена топка 

усвојување 

нови знаења 

2.Фудбалско 

додавање и 

примање на 

топка во парови 

во место 

усвојување 

нови знаења 

3. Слободно 

фудбалско 

шутирање-

вежби 

1.и2. 

Решавање и 
анализа на 
решенија на 
логички 
натпреварув
ачки задачи 

1. 

Бизнисмени 

и 

фотомодел 

и 
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II 

1. 

Контролна 

задача 

2.  Личниот 

и групен 

живот 
 

 

1. Хари Потер и одајата 

на тајните). -обработка 

2. Моите способности). 

-обработка 

3. Песна –Од што се 

плаши стравот). -
обработка 
4.П.В. Како го 

совладувам стравот 

5.Интерпретација на 

текст – февруари). -
обработка 
 

1. Подредување и 

споредување броеви 

до милион 

2. Подредување и 

споредување броеви 

до милион – вежби 

3. Полни квадрати 

4. Вежби 

5. Контролна задача 

1.и2.Linija-
forma-
kompozicija- 
Кокичиња,шт

рк -обработка 

1. Слушање 

музика - 

Карневал на 

животните). 

-обработка 

2.Слушање 

музика –

Кенгури). -
обработка 

1 Игра - мал 

фудбал  

2 Игра - мал 

фудбал  

3  Игра - мал 

фудбал 

 

 

  

1и2 

 Решавање и 
анализа на 
решенија на 
логички 
натпреварув
ачки задачи 
- обработка 

1. Градење 

позитивен 

однос кон 

својата 

земја – Во 

согласност 

со уставот 

или не ). -
обработка 
 

 

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Ученикот/ученичката: 

Општество:Да се запознае со карактеристиките на Република Македонија како држава; да ги согледува разликите помеѓу Република Македонија и 

нејзините соседи; да ги знае симболите на Република Македонија (знаме, грб, химна); да се запознае со основните стопански, политички и културни 

функции на главниот град на Република Македонија; да умее да ја одреди местоположбата на нашатататковина на географската карта и на глобусот во 

регионот и пошироко; да знае да ги опише природните карактеристики на Република Македонија; да се запознае со основните карактеристики на 

одделните периоди од македонското минато; да знае за формирањето на современата македонска држава на крајот на Втората светска војна; да знае за 

формирањето на суверена Република Македонија во 1991 година; да се запознава со државното уредување на Република Македонија; да ги знае 

најважните државни институции; да се запознае со поимот население; да ја знае големината и структурата на населението во Република Македонија и 

неговите белези; да се запознае со најважните стопански гранки во Република Македонија; да ги запознава природните услови и можностите за развој 

на одделни стопански гранки во Репуб- лика Македонија; да ги запознава туристичките центри и локалитети во Република Македонија; да го 

запознава значењето на поимите култура и културни потреби; да ја знае функцијата на поважните културни институции (театар, кино, балет, 

библиотека...); да знае како да се однесува при посета на институциите на културата; да ги запознава верските различности и на населението во 

Република Македонија; да се запознае со религиите во Република Македонија; да го запознае начинот на верското организирање; да ги знае правата и 

должностите на граѓаните во Република Македонија. 

 

Македонски јазик:Се запознава со основните историски факти од развојот на македонскиот литературен јазик, правила од граматиката, правоговорот 

и правописот и истите  ги применува во писменото изразување. Разликува зборови кои ја менуваат и кои не ја менуваат својата форма. Заменките ги 

применува во дадени јазични ситуации и  ги разликува. Го проширува знаењето за видовите именки, придавки, броеви, глаголи и  нивните граматички 

категории (род; број, време). Чита со разбирање посложени текстови и ги усвојува поимите  роман за деца, расказ, басна. Врши анализа на прозно и 

поетско дело. Усно и писмено раскажување и прераскажување без и по даден план на зададени теми Стекнува основни поими од областа на 

театарската и филмската уметност. 

Математика:Брои нанапред  и наназад во константни чекори,продолжувајќи под нулата..  

Знае што претставува секоја цифра во петцифрен и шестцифрен број. 

Разложува броеви до милион на илјади, стотки, десетки и единици. 

Користи децимални записи со десетинки и стотинки, и разбира што претставува секоја цифра во бројот, на пр. во контекст на должина. 



Пишува броеви со едно или две  децимални места. 

Заокружува децимален број со  една децимала до најблискиот цел број 

Ги знае на памет паровите на  децимални броеви со една децимала со збир 1, на пр. 0,8 +0,2. 

Множи и дели броеви од 1 до 10 000 со 10 или 100 и го разбира  резултатот. 

Заокружува четирицифрени  броеви до најблиската 10, 100 или 1000. 

Препознава непарни и парни броеви, и содржатели  на  5, 10, 25, 50 и 100 до 1000. 

Препознава и продолжува бројна низа. 

Опишува и продолжува низа со броеви, на пр: –30, –27,   ,   ,– 18...; и ги препознава односите меѓу секој број. 

Претвара неправилна дропка во мешан број на пр., подредува мешаните броеви и го наоѓа нивното место меѓу целите броеви на бројна низа. 

Користи дропки за да ја опише и утврди вредност на дел од цело, на пр. од бисерите се жолти 

Ги поврзува дропките со  делењето и го користи тоа да најде делови од целината. 

Го разбира делењето како групирање или како  споделување 

Користи дропки за да ја опише и утврди вредноста на дел од  целото, на пр. Прилагодува рецепт за 6 луѓе на еден за 3 или 12 луѓе 

Препознава еднаквост помеѓу децимален број и правилна дропка и правилна  дропка со именител 2, 4,10 и 100. 

Ги знае фактите за множење и  делење со броеви од  2 до 10 

Препознава содржатели  на  6, 7, 8 ,9 и 10. 

Одредува броеви  деливи  со 2, 5, 10 и 100. 

Наоѓа делители на  двоцифрени броеви. 

Користи множители за извршување на операцијата  множење, на пр. множи со 3, потоа удвојува за множење со 6. 

Множи со 25 со користење на  множење со 100 и делење со 4. 

Множи едноцифрен број со полна десетка  до 90 или полна стотка до 900. 

Множи со 19 или 21 со  користење на множењето со 20. 

Одлучува како да го заокружи одговорот после делењето , во зависност од објаснувањето во текстот. 

Одредува збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени броеви, со пишување. 

Собира или одзема броеви до 100 со ист број на децимали (до  две). 

Множи или дели трицифрен број со едноцифрен. 

Множи двоцифрени  броеви. 

Брои нанапред и наназад четирицифрени броеви во единици, десетки, стотки и илјади. 

Собира или одзема броеви блиску до содржатели на 10(блиски до полна 10 или полна100 )или 100, на пр. 4387 –299. 

Пресметува разлика помеѓу два броеви блиски (на полна1000 ) на некој содржател на1000, на пр.5026 – 4998,или содржател на 1, на пр. 3.2 –2.6. 

Користи соодветни стратегии за да додава или одзема парови на двоцифрени и трицифрени броеви и децимални броеви со една децимала, користејќи 

забелешки каде е тоа потребно, пр. 3,4 + 2,4 

Удвојува било кој број до 100 и ги преполовува парните броеви до 200 и го користи ова за да удвои и преполови децимален број со една или две 

децимали, на пр. удвојува 4,3 и преполовува од 8,6. 

Удвојува броеви со полни десетки и полни стотки до10.000, пр. двојно од 360 или двојно од 3600 и ги преполовува. 

Подредува и споредува негативни и позитивни броеви на бројната права или на температурна скала. 

Пресметува колкаво е зголемувањето или намалувањето на температурата. 

Подредува и споредува броеви до милион користејќи ги знаците за поголемо и помало (> и < ). 

Ги знае квадратите на броевите до 10. 

Го разбира процентот како стоти дел од целината  и наоѓа проценти од целината. 

Изразува половинки, десетинки и стотинки во проценти. 

Препознава еднаквост помеѓу децимална дропка и правилна дропка со именител 2, 4,10 и100. 

Ги разбира децималните записи со десетинки и стотинки во одреден  контекст, на пр:должина. 

Множи децимален број со една децимала со едноцифрен број, на пр. 3,6∙7 . 

Собира или одзема трицифрен и/или четирицифрен број, со ист број децимали. 

Почнува остатокот да го запишува како дропка, при делење на двоцифрен и едноцифрен број. 

Дели трицифрен број со едноцифрен, вклучувајќи и делење со остаток. (одговорот не е поголем од 30). 

Започнува да користи загради за да ги подреди операциите и ги разбира односите помеѓу сите четири операции и како аритметичките  закони се 

применуваат кај множењето. 



Геометрија  

Идентификува и ги опишува својствата на триаголниците, и ги класифицира како рамнокрак, рамностран и разностран. 

 

Ликовно образование:Препознава едноставни односи меѓу формите.  

Да се оспособува да забележува во природата видик и видикова линија; да воочува и применува видови ритам; да стекне елементарно знаење за 

точката како ликовен елемент; да комбинира точки, линии и плоштини и да црта текстура; да воочува и да споредува целина и детаљ; да создава со 

детали композиција; да ја претставува сенката на предметите со сенчење; да забележува и применува разновидни линии и црта контраст; да воочува, 

препознава и именува линии, ритам на цртежи на познати уметници. да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали; 

да забележува различни тонови на боја во природата; да воочува локални бои на предмети и појави во непосредната околина; да го воочува и користи 

комплементарниот контраст на бои: црвена-зелена, жолта-виолетова, портокалова-сина; да комбинира мали и големи форми и да ги збогатува со 

сликарска текстура (според карактерот на мотивот); да умее да нанесува погуст или поредок слој на боја на сликарската подлога; да применува 

комбинирани ликовни техники; да разликува и именува разни мотиви: мртва природа, пејзаж, портрет, композиција; да ги искажува емоциите, 

мислењето и впечатоците од набљудувани дела (цртежи, слики, репродукции). да ја усовршува мануелната способност и различните постапки за 

работа; да компонира две или повеќе фигури во една целина; да го искажува своето мислење за тридимензионалните форми; да воочува видови 

композиција; да развива умешност за изработка на плакат; да користи елементи од народниот фолклор во дизајнирањето на предметите; да направат 

оригами според демонстрирано упатство; да го користи компјутерот за изработка на дизајн. да го воочува специфичниот ликовен израз на графиката 

како ликовно подрачје; да применува разновидни плошни форми, текстури (од текстил) во картон - печатот; да изработува и печати едноставен 

графички знак или декоративен елемент; да стекне основни сознанија за компјутерската графика (визуелните и ликовните карактеристики). 

Музичко образование:Применува правилна вокална интерпретација и  го развива опсегот на гласот. Пее песни со разновидна мелодиска линија, 

карактер и содржина. Развива навики за активно слушање музика. Препознава и именува основни видови на темпо, да препознава и именува основни 

видови на динамика. Ја усовршува техниката на свирење на ДМИ (мелодиски и ритмички0,  развива чувството за колективно музицирање (свирење и 

пеење). Ги усвојува елементите на нотното писмо и развива умеењата за пеење и свирење по ноти. Се поттикнува за сопствено музичко изразување. 

Физичко и здравствено образование:Синетеза на научените елементи од спортовите и новите елементи  собразено со способностите на учениците. 

Перманентно подигнување на општите физички способности и подвижност на локомоторниот апарат и организмот во целина. Совладување на новите 

елементи, правилно да се изведуваат и воедно да го подигне спортското знаење на повисоко ниво. Оформување на симетрично тело и движења. 

Редовно и правилно да вежбаат и да го негуваат своето тело. 

Работа со компјутер и основи на програмирање:Да ги познава деловите на компјутерскиот систем и да го објаснува нивното функционално 

значење; да знае да создава, креира сопствена папка во која ќе ги групира информациите; да се оспособи за создавање, обработување и збогатување на 

графички, текстуални и музички информации; да се оспособи да ги користи сите можности на образовниот софтвер; да користи програми за 

комбинирање на графичка изработка, текст, звук или анимација; да ги избира соодветните алатки за создавање на одделни елементи кои се неопходни 

за работа во комбинирањето на комјутерскиот документ; да ја објаснува последователноста на дејствата кои треба да се извршат за реализирање на 

комбинирањето на комјутерските документи, содржина, графичка изработка, текст или анимација; компјутерски документ; да реализира зададени 

проекти од страна на наставникот со изучените алатки и програми; да знае да зачува комбинирани информации (текст, звук, анимација, слика) во 

определена папка. да се оспособи за барање на сочуваниот материјал во соодветна папка преку дијалог прозорецот; да реализира сопствени идеи и 

тематски проекти. 

 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Следењето и оценувањето на оваа тема ќе биде во неколку етапи: 

Дијагностичко (на почеток-преку прашања , разговори, контролни листови и изготвени чек листи  за понатамошна работа). 

Формативно (преку следење и снимање на знаења и вештини во текот  на двете тромесечја 

-преку чек листи, проекти, контролни-задачи,петминутни проверки) 

Микросумативно (правење на пресеци и генерализација на успехот) со корекција на евентуални пропусти преку дополнителна настава-

евидентирање на  напредокот на учениците. 

Сумативно (контролни прашања и  следења: усни, писмени и практични) кои ќе се оценуваат  

 описно, а на крајот на годината и бројчано. 

• Формативното следење на постигањата на учениците наставникот може да го реализира со користење на соодветни методи и постапки: 



• разговори наставник/ученик; 

• усни презентации; 

• писмени вежби; 

• тестови; 

• домашни работи; 

• портфолио - собирање на показатели (детски изработки, творби, искази и сл.) за секој ученик посебно.  

• Добиените резултати од следењето на постигањата на учениците овозможуваат креирање на планирани усни и пишани повратни информации кои 

во форма на креирани описи се наменети за учениците, за родителите и за самите наставници. 

• На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување, се реализира микросумативно оценување од чиишто 

резултати се оформуваат тримесечните описни вреднувања на постигањата на учениците. Врз основа на целокупните податоци добиени од 

следењето и проверката на постигањата на учениците во текот на реализацијата на наставната програма наставникот ја констатира (опишува) 

развојната состојба на секој ученик поединечно, во рамките на секое програмско подрачје. Од формираните сумативни описни оценки 

формулирани за секој ученик посебно, раководејќи се од поставените нивоа на постигања во тек на определени временски периоди, 

наставникот на крајот од учебната година внесува соодветни нумерички оценки. 

• По физичко и здравствено образование оценката ја формира според ангажирањето на ученикот, спортското знаење, физичкиот напредок и 

способностите, залагањето, редовноста, комуникацијата, фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето, исполнувањето на здравствено-

хигиенските услови и навики пред, за време и по изведувањето на наставата. Во физичкото и здравственото образование нема посебни часови за 

оценување. Наставникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во сите компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оценка. Секој 

индивидуално се оценува врз основа на залагањето и способностите, редовноста и другите елементи

 

ЦЕЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО ЗА ТЕМА БР. 1 

ОПШТЕСТВО: 

Ученикот/ученичката: 

-да се запознае со карактеристиките на 

Република Македонија како држава; 

-да ги знае симболите на Република 

Македонија (знаме, грб, химна); 

-да знае да ги именува поважните 

природните карактеристики на Република 

Македонија; 

-да знае за формирањето на суверена 

Република Македонија во 1991 година; 

-да се запознава со државното уредување на 

Република Македонија; 

-да ги знае најважните државни институции; 

-да се запознае со поимот население; 

-да ги запознава туристичките центри и 

локалитети во Република Македонија; 

-да го запознава значењето на поимите 

култура и културни потреби; 

-да знае како да се однесува при посета на 

институциите на културата; 

-да се запознае со религиите во Република 

Македонија; 

-да ги знае правата и должностите на 

граѓаните во Република Македони

 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:    



Ученикот/ученичката: 

-да се оспособува да го разбира јазикот како 

систем на знаци; 

-да ги разликува согласките по звучност; 

-да го усвои поимот за збирни именки; 

-да го усвои поимот за показни заменки; 

-да го усвои поимот за проста реченица; 

-да ги препознава простите реченици во 

текстот; 

-да составува сложени реченици; 

-изразно да чита уметнички текстови; 

-да чита текст по улоги; 

-да изведува драмска игра; 

-да го усвои поимот за расказ, басна, детски 

роман; 

-да го разликува говорот на писателот од 

говорот на ликовите; 

-да открива за што станува збор во текстот 

(без теоретско именување на тема); 

-да ги пронаоѓа патриотските чувства во 

песната; 

-да ги пронаоѓа хумористичните елементи 

во песната; 

-самостојно да чита наслови на дела од 

македонската и светската литература; 

-да одговара на прашања во врска со 

прочитаниот текст; 

-да врши локализација на настаните по 

време и простор; 

-усно да прераскажува настан слушнат од 

друго лице; 

-да прераскажува текст со уметничка и 

научно популарна содржина; 

-да раскажува за настан од сопствено до 

живување; 

-да опишува детално, предмет, лик, слика; 

-да составува писмен текст по зададена 

тема; 

-да го препознава редоследот на настаните 

во филм и театарска претстава; 

-да зема книги и списанија од библиотека

  

МАТЕМАТИКА:    

Ученикот/ученичката: 

• Брои нанапред  и наназад во 

константни чекори,продолжувајќи 

под нулата..  

• Знае што претставува секоја цифра 

во петцифрен и шестцифрен број. 

• Разложува броеви до милион на 

илјади, стотки, десетки и единици. 

• Пишува броеви со едно или две  

децимални места. 

• Препознава и продолжува бројна 

низа. 

• Множи едноцифрен број со полна 

десетка  до 90 или полна стотка до 

900. 

• Собира или одзема трицифрен 

и/или четирицифрен број, со ист 

број децимали 

Да идентификува и ги опишува својствата 

на триаголниците, и ги класифицира како 

рамнокрак, рамностран и разностран. 

Да идентификува видови агли

 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:   

Ученикот/ученичката: 

-да се оспособува да забележува во 

природата видик и видикова линија; 

-да воочува и применува видови ритам; 

-да стекне елементарно знаење за точката 

како ликовен елемент; 

-да комбинира точки, линии и плоштини и 

да црта текстура; 

-да воочува и да споредува целина и детаљ; 



- -да ја претставува сенката на предметите 

со сенчење; 

-да воочува локални бои на предмети и 

појави во непосредната околина; 

-да умее да нанесува погуст или поредок 

слој на боја на сликарската подлога; 

-да применува комбинирани ликовни 

техники; 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:   

   Ученикот/ученичката: 

-да го развива опсегот на гласот; 

-да пее песни различни по содржина и 

карактер со примена на соодветно темпо и 

динамика; 

-да пее по ноти со тактирање; 

-да ги препознава и применува тоновите си1 

и до2; 

-да го усвои поимот такт; 

-да доживее силни и слаби тактови 

времиња; 

- -да развива способностза целосно слушање 

на музичко дело (или заокружен фрагмент); 

-да дискутира за впечатоците од музиката; 

-правилно да свири на ДМИ (ритмички); 

-да развива способност за колективно 

музицирање; 

-да ги развива креативните способности; 

-да развива способност за воочување на  

 ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ:   

   Ученикот/ученичката: 

-да се развива со адекватни комплекси 

вежби и игри; 

-да ја одржува и подобрува основната 

физичка подготовка; 

-да го обликува и правилно да го држи 

телото; 

-да се поставува правилно, симетрично и 

благовремено во формите на работа вo   

наставата; 

-да ги развива вештините за координација 

на движењата на локомоторниот апарат и 

координацијата во просторот; 

-да ги одржува и развива психофизичките 

вештини: брзина, рамнотежа, еластичност, 

експлозивност; 

-да се обучува правилно да трча со правилно 

движење со рацете и нозете; 

-да се обучува да изведе штафетно трчање; 

-да ги развива способностите за брза и 

навремена реакција; 

-да ги развива големите мускулни групи на 

рацете, трупот, карлицата и нозете; 

-да ги развива психомоторните способности 

и подвижноста на локомоторниот апарат; 

-да се оспособува да ги применува 

техниките: скокање ,,ножици” и ,,згрчна” 

техника; 

-да се поттикнува да учествува во игри со 

елементи на атлетиката; 

-да ја развива координацијата и вештините 

за движење на телото во просторот, 

гимнастичките и ритмичките елементи и 

комбинации на партер, на справите и во 

изведувањето на комплексите вежби; 

-да развива способности за движење со 

склад со ритамот и музиката; 

-да ја развива силата и подвижноста на 

големите мускулни групи; 

-да игра танци од народното и модерното 

творештво; 

-да применува естетски вежби и да развива 

способности за групна изведба; 

-да го одржува телото и однесувањето 

сообразено со групното движење; 

-да развива способности за движење и игра 

во просторот; 

-да ги увежбува и совладува елементите од 

кошарката; 

-да ја развива подвижноста на 

локомоторниот апарат со топка (осетливост 

координација) за придружба  со топка; 

-да ги совлада елементите од основите на 

одбојката; 

-да ја развива соработката, колективниот и 

спортски дух; 

-да ги развива способностите за игра со 

топка; 

-да ги совлада основните елементи од 

ракометот: техника на ракометно фрлање, 

,додавање и примање, фаќање на топката; 

-да научи ракометен шут во гол; 

-да ја осознае улогата на моториката 

поврзана со елементите со топка, слободно 



водење и движење со топка; 

-да усвојува техника на додавањето на 

топката и шутирањето во гол.

 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ ОСНОВИ НА 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

Ученикот/ученичката: 

-да ги познава деловите на компјутерскиот 

систем; 

-да знае да создава, креира сопствена папка 

во која ќе ги групира информациите; 

-да се оспособи да ги користи сите 

можности на образовниот софтвер; 

-да користи програми за комбинирање на 

графичка изработка, текст, звук или 

анимација; 

-да ги избира соодветните алатки за 

создавање на одделни елементи кои се 

неопходни за работа во комбинирањето на 

комјутерскиот документ; 

-да се оспособи за барање на сочуваниот 

материјал во соодветна папка преку дијалог 

прозорецот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРАЊЕ НА ДОМАШНАТА РАБОТА  

 

Активностите за домашната задача на учениците има даваат можност да вежбаат и да ги прошират своите вештини и знаење, да ги развијат и прошират своите 

методи, техники и стратегии опфатени во лекциите;  

Активностите надвор од часот треба да бидат кратки, чести и важни, како и разновидни, интересни и забавни. 

Домашните задачи на учениците се даваат по неколку основи: 

• Домашна задача за подготовка за нареден час 

• Домашна задача за систематизирање на стекнати знаења 

  Домашните задачи се даваат по нивоа ,според способностите на децата и тоа: 

Ученикот добива задача да истражува за некој објект,појава,настан преку набљудување на подолг период; 

Ученикот добива задача да изврши мерење на објекти ,предмети,временски периоди и сл.со сите основни мерни единици; 

Ученикот добива задача да врши експеримент и потоа да донесе заклучок од него; 

Добива задача да прочита одреден текст,лектирно дело; 

Да напише мислење и свое видување за текстот или лектирното дело; 

Да истражува на интернет за историски настани,личности од историјата,народното творештво; 

Решава задачи на наставни листови добиени од наставникот; 

Решава проблемски ситуации ,прибира податоци и графички ги претставува; 

Да прибира фотографии од градови,и природни богатства од регионот и РМакедонија; 

Да прибира фотографии од личности од историјата; 

Да изработува и обележува објекти на  неми карти; 

ученикот добива листа на зборови со задача за добиените зборови да ги напише  сите форми за кои ќе се сети, а означуваат хомоними, деминутиви и аугментативи; 

Прашање и одговор: 

Прашања со отворен одговор – тие овозможуваат опсег на одговори и бараат учениците да размислуваат за себе, да даваат предлози и соодветно да планираат за да 

најдат одговори. Тие се корисни за применетото знаење по математика од страна на учениците. 

• Форма на поставување прашања од повисок ред. 

• Бара проширен одговор. 

• Одговорите генерално се разликуваат. 

• одговара на прашања  за толкување. 

Прашања со затворен одговор – каде ученикот дава  мал опис или појаснување.  

• Прашања од понизок ред.: Обично бара одговор со само еден збор или обично има само точен или погрешен одговор. 

 • да научат некои факти за броевите или таблици за множење напамет. 

• да играат со број или да оформат игра или да работат на тешка задача; да креираат свој сопствен проблем или тешка задача. 

• Направете одредено истражување, собирајќи податоци за употреба во следните или понатамошните серии на лекции. 

• Учествувајте во активност која го користи домашниот контекст, таква каква што не би можела да се направи во училиште, како што е мерење на просторија или 

планирање нов мебел или цртање прецизен, во размер, план на спална соба. 

• Користете информации кои ги дава семејството со цел да решите проблем. 

• групната работа почната на училиште и нека биде дел од презентација. 

Ако редовно се користи за да го проширува и утврдува учењето на часот и брзо дава одговор со конструктивен повратен одговор, домашната задача може да биде 

важен дел од учењето и треба да се вреднуваат напорите кои ги вложуваат учениците. 

Повратниот одговор може да вклучува факти како може да се подобри работата, како и препознавање на веќе направените подобрувања. Важно е да се запамети дека 

не целата домашна задача треба да биде писмена работа. 

Постојат и други начини за проширување и утврдување на она што се работело воучилницата од страна на учениците.  

Домашни задачи според општата цел: 

1. Домашни задачи за продолжување на работата на часот - задачи за утврдување на новоучениот материјал. За нивно решавање учениците треба да применуваат 

вештини кои ги применувале во училницата. 

2. Домашни задачи како вовед во нова наставна единица - задачи и активности што непосредно ќе помогнат за воведување и совладување на новиот материјал, 

предвиден за наредниот час. Тоа се задачи со кои учениците се подготвуваат за совладување на материјалот кој претходно не е обработен. 



Домашни работи според дидактичка цел: 

1.Домашни задачи за репроруцирање на она што е работено на часот 

2.Задачи за примена на знаењето во нови ситуации 

3.Задачи за систематизација на усвоениот наставен материјал од една или повеќе тематски целини  

Домашни работи според техника на изработување: 

1. Усни домашни задачи што подразбира утврдување на материјалот од учебникот, усна граматичка анализа, подготвување одговори на поставените прашања, 

доколку се бара да презентираат/репродуцираат информации кои учениците ги пронашле и обработиле итн. 

2. Писмени домашни задачи, може и во електронска форма, во кои спаѓаат решавање математички задачи, писмено одговарање на прашања, пишување состави, 

реферати и сл. 

3. Практични домашни задачи со кои учениците изработуваат различни предмети, модели, справи, машини, реализирање различни експерименти, спроведување 

анкета и сл. 

4. Комбинирани домашни задачи кои во себе ги содржат сите претходно споменати техники на изработување домашни задачи, како што се собирање податоци, 

изготвување проектна задача која треба да се заврши како резултат на истражувачки и менаџерски ангажма 

 

Планирани активности од проектот МИО во тема бр.1 

  

 

предмет 

 

содржина 

Време на 

реализација 

Македонски јазик Изработка на пано,,Мојата татковина,, IX месец 

Музичко образование Песна по слух – Запејте деца на светот IX месец 

Општество Населението во  Република Македонија  
XI месец 

 

Општество 

 

Религиите и верските институции во РМ   

Права и должности на граѓаните на РМ 

Посета на црква и џамија  

 

 II месец 

 

* Во рамките на програмата за „Меѓуетничка интеграција во образованието“ за петто одделение ќе се 

  наставни содржини од  Животни вештини  на часот на одделенската заедница. 

 

Ред.бр. 

 

ТЕМА 

 

Содржина 

 

работилница 

Време на 

реализација 
 

1. 
 

III-Јас и другите –општествени односи 

Градење чувство на општоцивилизациска 

вредност    
Нис сме виножито   

I-3 
 

2. 
II-Јас и ти-интерперсонални односи  Формирање, одржување и прекинување 

врски 
 – Цвеќе на пријателство X-3 

 
      3.  III-Јас и другите –општествени односи  Градење позитивен однос кон својата земја   – Претстави ја Македонија  I-4 

 

 

 



КОРЕЛАЦИЈА НА СОДРЖИНИТЕ 
 

Се планира да се направи корелација на содржините по следниве предмети:  
• Makedonski jazik,   Likovno obrazovanie,Muzi~kо obrazovanie, Општество  

 
Nastavni predmeti   Nastavni sodrжини    Време на реализација 

Општество 

Македонски јазик 

Нашата татковина Република Македонија-обработка 

Текст-Мојата татковина обработка 
Септември  1.седмица 

Општество 

Музичко образование 

Македонски јазик 

Државните симболи на Република Македонија обработка 

Слушање и пеење химната на РМ- обработка 

Изработка на пано,,Мојата татковина,, МИО 

Септември  2.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

Скопје-главен град на РМ- обработка 

П.В. –,Дојди во мојот крај,, 

 Вежби за раскажување на текстот Лоши зборови 

Септември 3. седмица 

Општество 

Одделенски час 

Играње на улоги-вежби 

Справување со насилничко однесување- Исмеаната Леа ( насилство) - 

обработка 

Ноември 2.седмица 

Општество 

Ликовно образование 

Стопанството и стопанските дејности во РМ- обработка 

Likovni elementi vo dizajnot- Dekorirawe glineni predmeti, pri {to se 
koristat elementi od narodniot folklor- обработка 

Ноември 3.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

Туризмот во РМ – обработка 

Извештај од посета на бања 
Декември 2.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

Изработка на туристичка карта на РМ- обработка 

Изработи туристичка понуда 
Декември 3.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

Културниот живот и институциите на културата во РМ-обработка 

Песна-Насекаде празник-обработка 
Јануари 4. седмица 

Македонски јазик 

Ликовно образование 

Драмски текст – Чистотата е половина здравје стр.99). –обработка EKO 

Ladni i topli boi - Kompozicija (mo`e i kola`)). -обработка 
Февруари 3.седмица 

 
 


