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,,ЛИЧНОСТА ВО ГРУПАТА И ВО ОПШТЕСТВОТО“ 
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Време на реализација: 6 седмици - ( февруари, март,април ) 
 
 



Предмет Фонд на 

часови 

Часови за 

обработка  

на нова 

содржина 

Часови за 

повторување, 

утврдување, вежби 

Време на 

реализација 

Македонски јазик 35 25 10 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Математика 35 22 13 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Општество 14 10 4 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Работа со компјутер  и основи на 

програмирање 

14 9 5 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Музичко образование 14 8  6 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Ликовно образование 14 14 / од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

Физичко и здравствено 

образование 

21 11  10 од   II месец  
( трета седмица) до 
IV месец 
( прва седмица) 

 
 

 
 
 
 
 



ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ: 
 
ОПШТЕСТВО: ( 12 часа  ) 
Ученикот/ученичката: 
 • да го сфати значењето од живеењето 
во група; 
 • да се воспитува за негување на 
солидарност со другите;  
 • да се осознава себеси како дел од 

групата, со свои можности, идеи, 
потреби, желби; 
 • да се запознава со значењето на 
поимот социјализација; 

 • да сфати дека заедничките напори 
даваат успех; 
 • да се запознава со одделни фактори 
на социјализацијата и да ја сфати 
нивната улога; 
 • да го запознава значењето на поимот  
девијација;  
 • да се запознава со девијантните 

однесувања на одделни личности во 
групата;  

 • да ги почитува донесените правила на 
однесување во средината; 
 • да ги сознава причините за појавата 
на конфликти во  средината; 
 • да ги почитува различните идеи, 
можности, желби и потреби; 
 • да се запознава со основните 
човекови права;   
 • да се запознае со правата на децата. 

 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:  ( 30 часа ) 
  Читање, Литература и лектира (20); Јазик (6); Изразување и творење (8); Медиумска култура (2); 
Ученикот/ученичката: 
 - да ги препознава хомонимите и 
деминутивите во реченицата;  
 - да ги препознава аугментативите во 
реченицата; 
 - правилно да ги применува 
хомонимите, деминутивите и 
аугментативите во говорот (без 
   усвојување    на назив); 
 - да стекне поим за директен говор;  
 - да стекне поим за индиректен говор; 
 - да прераскажува со помош на 
индиректен говор. 
 - правилно да ги употребува 
интерпункциските знаци за директен 
говор; 

 - правилна примена на скратениците во 

текстот. 
  -да одговара и да поставува прашања 
во врска со прочитаниот текст; 
  -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 
научно популарна содржина; 
  -опширно да прераскажува обработен 
текст; 
  -да раскажува за настан од сопствено 
доживување; 

  -да составува писмен текст по 
зададена тема; 
  -да го препознава редоследот на 
настаните во филм и театарска 
претстава; 
  -да се запознае со поимите 
сценографија и костимографија во 
балетска претстава 

  -да раговара за музиката во претставата 
(дали е соодветна на настаните и дејството, 
на што  
   го поттикнува, како ја доживува); 
  -да зема книги и списанија од библиотека. 
 

 
 
МАТЕМАТИКА(30 ЧАСА) 
Ученикот/ученичката: 

• Знае да го одреди процентот 
како стоти дел од целината и 
наоѓа проценти од целината.  

• Изразува половинки, десетинки 
и стотинки во проценти. - 
Процентот како стоти дел од 
целината и наоѓање проценти од 
целината. Изразување на 

половинки, десетинки и стотинки 
во проценти. - Разумен одговор  

• Го одредува процентот како 
стоти дел од целината и 
наоѓање проценти од целината. 
Проценува и  определува 
приближната вредност при 
пресметувањата   

• Процентот како стоти дел од 
целината и наоѓање проценти од 
целината. - Проценување и  
определување приближната 
вредност при пресметувањата  

• Изразува половинки, десетинки 
и стотинки во проценти. 



• Собира или одзема броеви до 
100, со ист број децимални 
места ( до 2).  

• Множи децимален број со една 
децимала со едноцифрен број ( 
пр. 3,6∙7) – Проценува  и 
определувае  приближна 
вредност при пресметувањата и 
проверка на  резултатот. 

• Собира и одзема трицифрен и 
четирицифрен број  со ист број 
децимали.  

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

• Множи двоцифрен број со 
двоцифрен број.  

• Запишува остаток како дропка, 
при делење на двоцифрен и 
едноцифрен број. 

• Дели трицифрен број со 
едноцифрен и дели со остаток. 

• Умее да го примени правилото 
за редослед на операции и 
заградите и односите помеѓу 
сите четири операции - Како 
аритметичките закони се 
применуваат кај множењето.  

• Проценува и  определува 
приближнавредност при 

пресметувањата  со  проверка 
на  резултатот.  

• Решава проблеми и сложувалки 
со броеви (на пр:логички 
проблеми). 

• Истражуваи решава проблеми и 
сложувалки со броеви 

  
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: (12) 

Цртање ( 4 ); Сликање ( 2 ); Обликување во просторот, моделирање ( 2); Дизајн и визуелни комуникации ( 2 ); Графика ( 2 )  
Ученикот/ученичката: 

 
• da voo~uva i sporeduva celina i 

detal; 
• da sozdava kompozicija so detaлi; 
• da se osposobi da crta i da lavira so 

tu{evi vo boja; 
• da go voo~uva i koristi 

komplementarniot кontrast na boi: 
crvena-zelena, `olta-violetova, 
portokalova-sina; 

• da gi iska`uva emociite, misleweto i 
vpe~atocite od nabquduvani dela 
(crte`i, sliki, reprodukcii). 

• da ja usovrшuva manuelnata 
sposobnost i razli~nite postapki za 
rabota; 

• da go iska`uva svoeto mislewe za 
tridimenzionalnite formi; 

• da voo~uva vidovi kompozicija; 

• da upotrebuva geometriski i 
prirodni formi vo izrabotka na friz,  
ornament...; 

• da go koristi kompjuterot za 
izrabotka na dizajn.

 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:  ( 12  часа ) 
  

Пеење (1); Музичка писменост (5); Слушање музика (3); Свирење на детски музички инструменти (1); Основи на музичките форми (1); 
Народно музичко творештво (/); Музичко изразување и творење (1) 
   Ученикот/ученичката: 
  • Да го развива опсегот на гласот; 
  • Да го усвои стручниот поим динамика и ознаките за основните 
видови и промени на динамиката;  

  • Да развие способност за воочување и именување на 
основните видови на динамика и  
    постепените  промени на динамиката во музичките дела; 



  • Да го усвои поимот интервал; 
  • Да ги усвои поимите прима, секунда и октава; 
  • Да ги препознава и применува прима, секунда и октава; да 
доживува мотив и фраза во  

    музичко дело по слух;  
  • Да воочува и препознае мотив и фраза во музичко дело по 
слух. 
 

  
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: ( 18 часа ) 
 
Вежби и игри за правилен физички развој и подготовка (1); Атлетика (5); Гимнастика со       ритмика (8); Танци (1); Кошарка, одбојка, 
ракомет, фудбал (3); Излети и пешачење (/) 
 Ученикот/ученичката: 
-да се развива со адекватни комплексни вежби и игри; 
-да ја одржува и подобрува основната физичка подготовка; 
-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 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 ја развива подвижноста на локомоторниот апарат со топка 
(осетливост координација) за придружба  со топка; 
-да ја развива соработката, колективниот и спортски дух; 
-да ги развива способностите за игра со топка; 

 
РАБОТА СО КОМПЈУТЕР  И ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ (12 часа) 
 
Комуникација и интернет 
Ученикот/ученичката: 
 • да се запознае и да ги почитува 
правилата за работа со Интернет; 
 • да знае како се вчитува Интернет 
страница и да ја (меморира) запишува  
адресата;  
 • да користи клучни зборови за барање 
на информација од Интернет; 

 • да умее да собере информации од 
Интернет и да ги зачува во претходно 
определена папка;  
 • да знае дека до бараната 
информација може да дојде на 
најразличен начин или по најразличен 

пат;     • да се оспособи да отвори своја 

електронска адреса;  
• да се користи Интернетот во вид на 
електронска пошта. 

 
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, групна, индивидуална и работа во парови-тандеми. 
 
 
НАСТАВНИ СРЕДСТВА: 
- Учебник избран на ниво на училиштето 
за соодветниот предмет, одобрен од 
страна на  
  министерот читанка;   
- енциклопедии, речници и сл.; 
- Интернет, образовни софтвери; 

- Списанија; 
- Аудио-визуелни средства и други 
средства во зависност од предметот – 
ЦД; 
- Други извори на учење во 
непосредната околина: библиотеки, 

театри  итн. 
- Детски музички инструменти; 
- Дидактички средства и материјали; 
- Топки, реквизити, гимнастички справи; 
 

   
 ПРЕТХОДНИ ЗНАЕЊА И ИСКУСТВА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ТЕМАТА 

Се врши  проверување на предзнаењата на учениците со цел да ја спознае состојбата таква каква што е во функција на 
квалитетното планирање и реализирање на идните активности. Дијагностичкото проверување наставникот  ќе го реализира со примена 
на усни прашања подготвени од наставникот и со  пишување кратки состави. 
 
ТЕХНИКИ И МЕТОДИ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
  Набљудување, белешки на наставникот, анегдотски белешки, наставни ливчиња, чек листи, листи за проверка, тестови 
 
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ 
  Се одржува родителска средба на која родителите се информираат за успехот и поведението на учениците во третото 
тромесечие  во учебната   година на кои што добиваат евидентни листови. 
 
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ВТОРАТА ТЕМА,,ЛИЧНОСТА ВО ГРУПАТА И ВО ОПШТЕСТВОТО,, : 

 
 Општество:Го сфаќа значењето од живеењето во група и воспитува на солидарност со другите. Се осознава себеси како дел од 

групата, со свои можности, идеи, потреби и значењето на поимот социјализација. Се запознава со одделни фактори на социјализацијата 
и  нивната улога. Го запознава значењето на поимот  девијација и девијантните однесувања на одделни личности во групата. Ги 
почитува донесените правила на однесување во средината  и причините за појавата на конфликти во  средината. Ги почитува 
различните идеи, можности, желби и потреби како и основните човекови права и  правата на децата. 

Македонски јазик:Ги препознава хомонимите и деминутивите и аугментативите во реченицата, правилно  ги применува. 
Стекнува поим за поим за директен и  индиректен говор. Ги употребува интерпункциските знаци за директен говор и  скратениците во 



текст. Одговара и  поставува прашања во врска со прочитаниот текст, аргументирано  говори за ликовите и настаните во текстот. Врши 
локализација на настаните по време и простор, прераскажува настан слушнат од друго лице. Опширно прераскажува обработен текст, 
раскажува за настан од сопствено доживување. Составува писмен текст по зададена тема, го препознава редоследот на настаните во 
филм и балетска претстава. Се запознава со поимите сценографија и костимографија во балетска претстава. Раговара за музиката во 

претставата (дали е соодветна на настаните и дејството, на што го поттикнува, како ја доживува), Зема книги и списанија од библиотека. 

Математика:Знае да го одреди процентот како стоти дел од целината и наоѓа проценти од целината.  

Изразува половинки, десетинки и стотинки во проценти. - Процентот како стоти дел од целината и наоѓање проценти од целината.
 Изразување на половинки, десетинки и стотинки во проценти. - Разумен одговор  
Го одредува процентот како стоти дел од целината и наоѓање проценти од целината. Проценува и  определува приближната вредност 
при пресметувањата   
Процентот како стоти дел од целината и наоѓање проценти од целината. - Проценување и  определување приближната вредност при 
пресметувањата  
Изразува половинки, десетинки и стотинки во проценти. 
Собира или одзема броеви до 100, со ист број децимални места ( до 2).  
Множи децимален број со една децимала со едноцифрен број ( пр. 3,6∙7) – Проценува  и определувае  приближна вредност при 
пресметувањата и проверка на  резултатот. 
 Собира и одзема трицифрен и четирицифрен број  со ист број децимали.  
Пресметува збир на повеќе од три двоцифрени или трицифрени броеви, со пишување.  
Множи двоцифрен број со двоцифрен број.  
Запишува остаток како дропка, при делење на двоцифрен и едноцифрен број. 
Дели трицифрен број со едноцифрен и дели со остаток. 
Умее да го примени правилото за редослед на операции и заградите и односите помеѓу сите четири операции - Како аритметичките 
закони се применуваат кај множењето.  
Проценува и  определува приближнавредност при пресметувањата  со  проверка на  резултатот.  
Решава проблеми и сложувалки со броеви (на пр:логички проблеми). 
Истражуваи решава проблеми и сложувалки со броеви    

 Ликовно образование: Вoo~uva i sporeduva celina i detal. Сozdava kompozicija so detaлi,  crta i lavira so tu{evi vo boja. Вoo~uva i koristi 

komplementarniot кontrast na boi: crvena-zelena, `olta-violetova, portokalova-sina, gi iska`uva emociite, misleweto i vpe~atocite od nabquduvani dela 
(crte`i, sliki, reprodukcii). Јa usovr{uva manuelnata sposobnost i razli~nite postapki za rabota, гo iska`uva svoeto mislewe za tridimenzionalnite formi. 
Вoo~uva vidovi kompozicija, upotrebuva geometriski i prirodni formi vo izrabotka na friz,  ornament и go koristi kompjuterot za izrabotka na dizajn. 

 
Музичко образование: Го развива опсегот на гласот. Го усвојува стручниот поим динамика и ознаките за основните видови 

динамика и степените.  Го усвојува поимот интервал,  прима, секунда и октава. Ги препознава и применува прима, секунда и октава,  
доживува мотив и фраза во музичко дело по слух. Препознава мотив и фраза во музичко дело по слух. 

Физичко и здравствено образование:Се развива со адекватни комплекси вежби и игри,  ја одржува и подобрува основната 
физичка подготовка. Ги одржува и развива психофизичките вештини: брзина, рамнотежа, еластичност, експлозивност. Се обучува 
правилно да трча со правилно движење со рацете и нозете. Ги развива способностите за брза и навремена реакција. Се поттикнува да 
учествува во игри со елементи на атлетиката. Ја развива координацијата и вештините за движење на телото во просторот, 
гимнастичките и ритмичките елементи и комбинации на партер., -да развива способности за движење со склад со ритамот и музиката. 
Игра танци од народното и модерното творештво, ја развива подвижноста на локомоторниот апарат со топка (осетливост координација) 
Јо развива соработката, колективниот и спортски дух. 

Работа со компјутер и основи на програмирање:Ги користат  компјутерските алатки за полесен пристап до информациите од 
Интеренет страниците.Го користат уредувачот на ликови, превземаат  готови ликови од Интенет и креираат своја електронска пошта (е-
маил);  Примаат и  испраќаат електронска пошта, преземаат слободни резурси и податоци од Интернет. 



 
ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
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.2 
 

1. ЦЕЛИ ПО ПРЕДМЕТИ: 
ОПШТЕСТВО:   
 
Ученикот/ученичката: 
 • да го сфати значењето од живеењето 
во група; 
 • да се воспитува за негување на 
солидарност со другите;  
 • да се осознава себеси како дел од 

групата, со свои можности, идеи, 
потреби, желби; 

 • да се запознава со значењето на 
поимот социјализација; 
 • да сфати дека заедничките напори 
даваат успех; 
 • да ги почитува донесените правила на 
однесување во средината; 
 • да ги сознава причините за појавата 
на конфликти во  средината; 

 • да ги почитува различните идеи, 
можности, желби и потреби; 
 • да се запознава со основните 
човекови права;  
 • да се запознае со правата на децата. 

 
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:    
  



Ученикот/ученичката: 
 - да стекне поим за директен говор;  
 - да стекне поим за индиректен говор; 
 - да прераскажува со помош на 
индиректен говор. 
  -да одговара 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 
доживување; 

  -да составува писмен текст по 
зададена тема; 
  -да зема книги и списанија од 
библиотека. 
 

 
МАТЕМАТИКА:   
 
Ученикот/ученичката: 

• Знае да го одреди процентот како 
стоти дел од целината –кај 
поедноставни задачи.  

• Изразува половинки, десетинки 
и стотинки во проценти(ниско 
нив)  

• Собира или одзема броеви до 
100, со ист број децимални 
места ( до 2).  

• Множи децимален број со една 
децимала со едноцифрен број ( 
пр. 3,6∙7)  

• Собира и одзема трицифрен и 
четирицифрен број  со ист број 
децимали(ниско ниво)..  

• Пресметува збир на повеќе од 
три двоцифрени или 
трицифрени броеви, со 
пишување(ниско ниво)..  

• Множи двоцифрен број со 
двоцифрен број .  

• Решава поедноставни задачи со 
аритметички операции. 

• Запишува остаток како дропка, 
при делење на двоцифрен и 
едноцифрен број (ниско ниво). 

• Дели трицифрен број со 
едноцифрен и дели со остаток. 
(ниско ниво). 

• Проценува и  определува 
приближнавредност при 
пресметувањата  со  проверка 
на  резултатот. (ниско ниво).  

• решава проблеми и сложувалки 
со броеви (ниско ниво). 

 
 
ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ:   
Ученикот/ученичката:  
   -да воочува и споредува целина и 
детаљ;  
   -да создава композиција со детаљи; 
   -да се оспособи да црта и да лавира 
со тушеви во боја, 

   -да ги искажува емоциите, мислењето 
и впечатоците од набљудувани дела 
(цртежи, слики, репродукции); 
   -да ја усовршува мануелната 
способност и различните постапки за 
работа; 

   -да употребува геометриски и 
природни форми во изработка на фриз, 
орнамент...; 
   -да го користи компјутерот за 
изработка на дизајн

 
 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:    
Ученикот/ученичката: 
  -Да го развива опсегот на гласот; 



  -Да воочува и препознае мотив и фраза во музичко дело по 
слух; 

  -Да пее песни по слух

 ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ:   
Ученикот/ученичката: 
 

   
 
 
 

 
 

-да се развива со адекватни комплексни 
вежби и игри; 
-да ја одржува и подобрува основната 
физичка подготовка; 
-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 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 ја развива подвижноста на 
локомоторниот апарат со топка 
(осетливост координација) за придружба  
со топка; 
-да ја развива соработката, 
колективниот и спортски дух; 
-да ги развива способностите за игра со 
топка; 

 
Работа со компјутери и основи на програмирање: 
    ученикот/ученичката 
 
- да се запознае со различни логички натпреварувачки задачи и начинот на нивно решавање 

- да се оспособи за самостојно решавање на логички натпреварувачки задачи 
- да се запознае со бројни информатички концепти преку анализа на поврзаноста на пример задачи со соодветните концепти 

- да го разбира концептот на програмирање; 

- да умее да наброи различни програмски јазици; 
- да се потсети на процесот на пишување и извршување на една програма во соодветната околина и да ги познава и правилно да ги 

именува и користи елементите од соодветната околина за програмирање; 
- да се оспособи да извршува готов точен програмски код и да може да прави исправки (дебагирање) во едноставни кодови кои 

содржат мали грешки; 
- да се оспособи за самостојно креирање на програми со редоследна структура; 

- да се оспособи за самостојно креирање на програми кои вклучуваат променливи; 

- да се оспособи за самостојно креирање на програми со структура за избор од 2 можности; 
- да се оспособи за самостојно креирање на програми со структура за повторување; 

- да се оспособи за самостојно креирање на програми со комбинација од структури и програми кои вклучуваат настани; 
- да се оспособи за дебагирање на креираните програми; 
 

НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ПО ПРЕДМЕТИ     

ПО МЕСЕЦИ И СЕДМИЦИ (со тип на час,предвидена примена на  ИКТ,ЕКО и МИО) 
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 Општество Македонски јазик Математика Ликовн

о обр. 

Музичко 

обр. 

ФЗО Работа со 

компјутер 

Животни вештини 

Ф
Е
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Р

У
А

Р
И

  
II

I 

 

 

1. Личниот и 

групен живот 

Личноста во 

групата и во 

општеството -

повторување 

2. Изработка на 

есеј: Личноста 

во групата   

  

1. Текст февруари – 2 

час). -обработка 

2.Драмски текст – 

Чистотата е половина 

здравје стр.99). –
обработка EKO 
3. Текст Чистотата е 

половина здравје – 2 

час – драмско 

читање-вежби 

4. Сложена реченица 

стр.102). -обработка 

5.  Вежби со сложена 

реченица 

1. Процент – стоти 

дел од целото-

обработка 

2. Половинки, 

десетинки и 

стотинки изразени 

во проценти-

обработка 

3. Пресметување 

процентуален 

износ-обработка 

4. Определување 

проценти – 

текстуални задачи-

вежби 

5. Определување 

проценти – 

решавање 

проблеми-вежби 

 1.2. 
Текстура 
- 
Kompozi
cija –
Изработ
ка на 
портрет
и со 
комбини
рана 
техника 

1. Песна –

Снешко). -
обработка 
2.Ѕвончињата 

ѕвонат). -
обработка 
 

 

1. Елементарни и 

штафетни игри со 

топка-вежби 

2. Елементарни и 

штафетни игри со 

топка -вежби 

3 Скок во висина 20, 

30 до 40 см, со 

внимание во 

доскокнувањето 

(амортизација на мека 

подлога)-вежби 

 

 

  

1.2.Решава
ње и 
анализа на 
решенија на 
логички 
натпревару
вачки 
задачи - 
обработка 

1.Развивање 

критички однос кон 

медиумите – 

Програма за деца). -  

Ф
Е

В
Р

У
А

Р
И

  
IV

 

  

1.Социјализац
ија на 
личноста во 
групата  -
обработка 
2. 
Повторување 

 1. Емил и 

детективите-текст-

обработка 

2. Вежби во читање 

на текстот 

3. Емил и 

детективите-текст-

обработка 2 час 

4. Продолжување на 

содржината на 

текстот ,,Емил и 

детективите“-

изразување и 

творење-вежби 

5. Прераскажување 

на текстот ,,Емил и 

детективите“-вежби 

1. Изразување дропки 

како проценти 

2. Изразување дропки 

како проценти – 

вежби 

3. Определување на 

проценти преку 

решавање на 

текстуални задачи 

4. Проценти, 

децимални броеви 

и дропки – вежби 

5. Текстуални задачи 

со дропки, 

децимални броеви 

и проценти 

 

1.и2. 

Ладни и 

топли 

бои - 

компози

ција    

1.  Радецки 
марш - 
темпо и 
динамика 
обработка 

 

2.  Фраза –

двотакт-

обработка 

1. Елементарни и 

штафетни игри со 

топка-увежбување 

2. Скок во висина 20, 

30 до 40 см, со 

внимание во 

доскокнувањето 

(амортизација на мека 

подлога)усвојување 

3. Скок во висина 20, 

30 до 40 см, со 

внимание во 

доскокнувањето 

-увежбување 

 

 

. 

  

1.2. 

Програмира

ње и 

програмски 

јазици-

обработка 

1. Перцепирање на 

позитивни модели за 

идентификација- 

Сакам да бидам – 

работилница стр. 197 

Јас и другите -

општествени односи 

Стекнување на 

знаења 

 



М
А

Р
Т

 I
 

1.  Фактори за 
социјализациј
а  -обработка 
2. 
Повторување 
 
 

  
1. Интерпретација 
на басна во 
стихови„Штурецот 
и 
мравките“обработка 
ИКТ 
2. Изменување на 
басната „Штурецот 
и 
мравките“обработка 

3. Чија мајка е 

најголема-обработка 

4. Правописна вежба 

5. Творење на тема 

Мојата мајка-вежби 
  
 

1. Собирање и 

одземање 

децимални броеви 

2. Множење 

децимален број со 

едноцифрен број  

3. Множење 

децимален број со 

едноцифрен број – 

вежби 

4. Множење 

децимален број со 

едноцифрен број – 

текстуални задачи 

5. Множење 

децимален број со 

едноцифрен број – 

решавање 

проблеми 

1.и2  
Ладни и 
топли 
бои - 
компози
ција 
Честитк
а за  
мајката 
-колаж 
техника 
Дизајн  
обработ

ка 
 

  
1. 
Динамика-
обработка 
2. 
Динамички 
нијанси-
обработка 
 

1. Штафетно 
трчање Атлетика 
усвојување 
2. Штафетно 
трчање Атлетика 
увежбување 
3. Штафета- 
натпревари во 
трчање утврдување 
 
 
 
  

 
1,2.  
Потсетување 
на  основните 
елементи на 
интегрирана 
околина за 
програмирање-
обработка 
 

1. Стекнување 
навики за здрава 
храна- Барометар 
што троши калории 
стр 216 

 

М
А

Р
T

  
II

 

1.  
Девијација и 
девијантно 
однесување 
Личноста во 
групата и во 
општествот
о  обработка 
ИКТ 
2.  
Девијација и 
девијантно 
однесување 
Личноста во 
групата и во 
општествот
о   
повторување 

1. Исти зборови со 
различно значење - 
самостојно учење 
обработка 
2. Интерпретација 
на народна песна 
Кинисала мома 
желка обработка 
3. Вежбаме 
пишување латиница 
-текст Живи 
барометри- вежби 
4. Проста и сложена 
реченица, 
хомоними Јазик 
повторување 
5. Мало и големо 
стр.112 (деминутиви 
и аугментативи) 
Јазик стекнување 
знаења 

1. Собирање и 

одземање на 

повеќецифрени 

броеви 

2. Множење и 

делење со 

едноцифрен број 

3. Множење со 

двоцифрени 

броеви 

4. Делење со 

остаток и негово 

запишување како 

дропка 

5. Делење со 

остаток на 

трицифрени 

броеви 

 
 

1.2. 
Градење – 
Комбинира
ње и 
составува
ње во 
целина 
материјали 
кои ја 
промениле 
првобитна
та 
функција, 
мотив –еж 
и желка 
Композициј
а -
обработка 
EKO 
 

1.  
Слушање 
музика – 
Утро-
Едвард 
Григ 
обработка 
2. Знаци за 
продолжув
ање на 
нотните 
вредности 
Музичка 
писменост 
обработка 
 

1. Елементарни 
игри со топка 
вежби 
2. Игра- 
Народна топка 
Основи на 
спортски игри 
вежби  
3.Елементарни 
и штафетни игри 
со топка  вежби 
 

1,2.   
Извршување 
програма и 
дебагирање-
обработка 

1. Стекнување 
навики за 
здрава храна – 
Жежок компир 
стр. 223 



М
А

Р
T

  
II

I 
1. Правила 
за 
однесување 
во 
средината и 
исполнувањ
е на 
должностит
е  обработка 
ИКТ 
2.Повторув
ање 

  
1. Директен и 
индиректен говор 
стр.116 обработка 
2. Интерпукциски 
знаци кај 
директниот говор 
стр.117 Јазик 
обработка 

3. Текст ,,Еко 

акција“-обработка 

4. Текст ,,Еко 

акција“-обработка 

2.час 

5. Пишување 

известување за 

Денот на 

екологијата 

1. Инверзни 

операции 

2. Редослед на 

операции 

3. Редослед на 

операции – 

вежби 

4. Задачи за 

повторување 

5. Проверка на 

знаењата 
 

1.2. 
Вертикалн
а 
композициј
а, мотив- 
Дрворед , 
техника- 
лавиран 
туш  
обработка 

 

 1. 
Примена 
на знаците 
за нотните 
вредности 
во 
мелодиски 
вежби и 
песни-
вежби 
2. Пееме и 
свириме - 
продолжув
ање на 
нотната 
вредност,н
ародна 
песна 
-вежби 

1. Елементарни 
и штафетни игри 
со топка -вежби 
2. Трчање со 
промена на 
правецот на 
движење-
усвојување 
3. Елементарни 
и штафетни игри 
со трчање 
- усвојување 

1,2.  Креирање 
едноставни 
програми со 
редоследна 
структура - 
обработка 
 

1. 1.Водење 
грижа за 
личната хигиена 
Поврзувалки Јас 
и здравјето 

М
А

Р
T

  
IV

 

1. 
Конфликтот 
и неговото 
разрешувањ
е Личноста 
во групата и 
во 
општествот
о обработка 
2.  Правата 
на децата 
како 
човекови 
права 
Личноста во 
групата и 
општествот
о обработка 
ИКТ 

 

1. Граматички 
вежби-
хомоними,аугментат
иви,директен говор 
Јазик вежби 
2. П.В. Решив еден 
конфликт - 
раскажување 
Изразување и 
творење вежби 
3. Интерпретација 
на приказна - 
Магарето што 
јадело грав стр 121 
обработка 
4.Лектира бр 4-
обработка 
5. Лектира бр.4-втор 
час обработка 

1. Местоположба на 

координатна 

мрежа 

2. Читање и 

внесување 

координати на 

координатна 

мрежа 

3. Читање и 

внесување 

координати – 

вежби 

4. Местоположба на 

координатна 

мрежа преку 

рефлексија на 

координати 

5. Местоположба на 

координатна 

мрежа преку 

рефлексија на 

координати – 

вежби 

 

1.и2. -   
 
 
 

1. 
Слушање 
музика - Ј. 
Б. 
Приспивна 
песна 
Слушање 
музика 
обработка 
2. 
Интервали; 
Интервал 
прима 
Музичка 
писменост 
обработка 
 

1. 
Индивидуално 
играње со топка 
Спортски игри 
вежби 
2. Слободно 
водење топка 
Спортски игри 
вежби 
3. Елементарни 
и штафетни игри 
со топка Основи 
на спортски игри 
вежби 
 

1,2.   
Изработка на 
едностави 
програми кои 
вклучуваат 
променливи-
обработка 

1. Водење грижа 
за личната 
хигиена- Мое-
наше Јас и 
здравјето-здраво 
живеење 



А
П

Р
И

Л
  

I 
1. 
Повторувањ
е на тема -   
Личноста во 
групата и во 
општествот
о   
 
2. 
Контролна 
задача 
Личноста во 
групата и 
општествот
о-проверка 
 

1.   Полско 
училиште-песна -
обработка 
2. Текст - Копнеж 
стр122   обработка 
3. Усно 
раскажување на 
текстот ,,Копнеж,, 
од различно 
стојалиште-вежби 
4. Писмено 
раскажување од 
различно 
стојалиште вежби 
,,Копнеж,, 
5. Вежби во изразно 
читање  

1. Нормални и 

паралелни прави-

обработка 

2. Нормални и 

паралелни прави 

во координатна 

мрежа-обработка 

3. Транслација-

обработка 

4. Транслација – 

вежби 

5. Транслации – 

решавање 

проблеми 

 

 

1.и2 - 
Изработка 
на  3д 
Велосипед
и од 
хартија-
обработка 
 
 
 

1. 
Интервал - 
секунда 
Музичка 
писменост 
обработка 
 
2. 
Интервали 
Музичка 
писменост 
повторува
ње   
 

1. Фрлање топка 
во кош од место 
усвојување 
Спортски игри 
2. Фрлање топка 
во кош од место 
со скок шут 
увежбување 
3.Фрлање топка 
во кош од место 
со скок шут 
утврдување 
 
 

1.2.  Креирање 
на програми со 
структура за 
избор-обработка 

1. Конфликтите 
се скалила- 
разрешување 
конфликт Јас и ти 
-
интерперсонални 
односи  МИО 

 

 
 
 
Домашна 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. 
• 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.  

 
 

 
 
 
 

КОРЕЛАЦИЈА НА СОДРЖИНИТЕ 
 

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

 

Nastavni predmeti   Nastavni sodrжини    Време на реализација 

Општество 

Македонски јазик 

Одделенски час 

 

Личниот и групен живот Личноста во групата и во општеството 

обработка 

П.В. Како го совладувам стравот 

Перцепирање на позитивни модели за идентификација- Сакам да 

бидам – работилница стр. 197 Јас и другите -општествени односи 

Стекнување на знаења 

Февруари  3. седмица 

Општество 

Одделенски час 

Правила за однесување во средината и исполнување на 
должностите ИКТ 
Водење грижа за личната хигиена Поврзувалки Јас и 
здравјето 

Март, 2.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

 

Конфликтот и неговото разрешување Личноста во групата и во 
општеството 
П.В. Решив еден конфликт - раскажување Изразување и 
творење 

Март 3.седмица 

Музичко образование 

Општество 

Слушање музика - Ј. Б. Приспивна песна Слушање музика 
Правата на децата како човекови права Личноста во групата и 
општеството ИКТ 
 

Март 3.седмица 



Македонски јазик 

Ликовно образование 

Интерпретација на текст – Еко-акција стр.114 EKO 
Изработка на флаери за намалување на отпадот ЕКО 

Март 4.седмица 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


