
ТЕМА 3 

 

    ,,Република Македонија во 

светот“ 

 
Време на реализација:   ( 17   часа,   10  седмици  -  април, мај,  јуни ) 

 

 

 

 



Предмет Фонд на 

часови 

Часови за 

обработка  

на нова 

содржина 

Часови за 

повторување, 

утврдување, вежби 

Време на 

реализација 

Македонски јазик 41 30 11 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Математика 41 25 16 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Општество 17 10 7 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Работа со компјутер  и основи на 

програмирање 

18 12 6 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Музичко образование 14 8 6 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Ликовно образование 18 18 / од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

Физичко и здравствено 

образование 

25 13 12 од IV месец 
( втора седмица) од  
VI месец 

 

 
 

 

 

 

 

 



ЦЕЛИ  ПО ПРЕДМЕТИ: 

ОПШТЕСТВО: ( 17 часа ) МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК:  ( 41 час ) 

Читање, Литература и лектира (20);    Јазик 

(7); Изразување и творење 12);                                  

Медиумска култура (2); 

МАТЕМАТИКА (41 ЧАС ) 

 

-  да ги познава најзначајните остатоци од 

материјалното културно наследство на тлото на 

Република  Македонија;  

-  да се воспитува за чување и негување на 

културното наследство;  

- да го запознава значењето на поимите: 

иселеник, иселеништво, миграција; 

-  да ги запознава причините за иселување од 

Република Македонија; 

-  да знае за врските на иселениците со 

татковината; 

-  да го запознава значењето на поимите странец 

и странство; 

-  да ги запознава причините за престој на 

странците во нашата држава;  

-  да ги запознава најважните институции на ЕУ;  

-  да се запознава со основните проблеми во 

светот;  

-  да го сознава учеството на Р  Македонија во 

разрешувањето на проблемите во светот . 

 

 

  - правилно да ги употребува интерпункциските 

знаци за директен говор; 

  - правилно да  применува  скратеници  во текст; 

  - 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 црта и толкува табели на честота, 

пиктограми, столбести дијаграми, каде 

вертикалната оска е поделена на двојки, петки, 

десетки или стотки; 

-  да наблудува промени на вертикалната оска 

-  да одговара на прашања за собирање, 

селекција и организирање на релевантни 

податоци; 

-  да извлекува заклучоци од сопствените и 

податоците на другите и да идентификува 

дополнителни прашања; 

-  да умее давоочи и  разбере каде средишните 

точки имаат/ немаат значење; (пр. споредување 

на линијата на графиконот за температурата со 

линијата на графиконот за редовност на 

учениците, секој ден од неделата) 

-  да научи да црта едноставни линиски 

дијаграми; (пр. за да ја прикаже промената на 

температурата) 

-  да одредува и објаснува мод;( податок кој се 

појавува најголем број пати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: (18 часа) 

Цртање ( 4 );  Сликање ( 6 ); 

Обликување во просторот, 

моделирање ( 4); Дизајн и визуелни     

комуникации ( 2 ); Графика ( 2 ) 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ:  ( 14  

часа ) 

 Пеење (6); Музичка писменост (1); 

Слушање музика (4); Свирење на 

детски музички  инструменти (3); 

Основи на музичките форми (1); 

Народно музичко творештво (4); 

Музичко изразување и творење (1) 

 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ: ( 25 часа ) 

Вежби и игри за правилен физички 

развој и подготовка (3); Атлетика (6); 

Гимнастика со       ритмика (8); 

Танци (6); Кошарка, одбојка, 

ракомет, фудбал (6); Излети и 

пешачење (1) 

 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР  И 

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ (18 

часа) 

 

Комуникација и интернет 

-  da voo~uva i sporeduva celina i detal; 
-  vo prirodata  da voo~uva statika i 
dinamika (objekti koi se dvi`at/ne se 
dvi`at); 
-  da otkriva i da komentira za 
bogatstvoto na linii, ritam, tekstura, 
statika-dinamika na crte`  na poznati 
umetnici, motiv, tehnika... 
-  da voo~uva, prepoznava i imenuva 
linii, ritam na crte`i na poznati umetnici; 
-  da znae soodvetno da gi koristi 
podlogite, priborot i slikarskite 
materijali; 
-  da umee da nanesuva pogust/ 
poredok sloj na boja na slikarskata 
podloga; 
-  da primenuva kombinirani likovni 
tehniki; 
-  da ja usovr{uva manuelnata 
sposobnost i razli~nite postapki za 
rabota; 
-  da prepoznava polna  plastika, statua, 
reljef, bista ; 
-  da koristi  elementi od narodniot 
folklor vo dizajniraweto na predmetite;  
-  da napravi origami spored 
demonstriranoto upatstvo; 
-  da izrabotuva i pe~ati ednostaven 
grafiчки знак; 

 

-  да пее песни различни по 

содржина и карактер со примена на 

соодветно темпо и динамика; 

 - да пее по ноти  и  тактирање; 

 - да развива способност за 

двогласно пеење по слух (преку 

интерпретација на канон); 

 - да го сфати поимот канон и да се 

воведува во ансамблово свирење на 

две мелодиски линии (делници); 

 - да развива способност за 

колективно музицирање; 

 - да ја препознава фразата во 

песната и вежбите; 

- да го усвои поимот фолклор/ 

музички фолклор и да  ги воочува и 

разликува основните 

карактеристики на фолклорот и 

музичкиот фолклор;  

 - да ги препознава и именува 

народните песни според 

содржината; 

- да стекнува позитивен став кон 

народното музичко творештво; 

- да развива способност за 

воочување на убавото во вокалната 

интерпретација; 

 

-  да развива адекватни комплексни 

вежби и игри; 

- да ги  развива психофизичките 

вештини: брзина, рамнотежа, 

еластичност, експлозивност; 

- да се обучува правилно да трча со 

правилно движење на рацете  и 

нозете како и изведување на 

штафетно трчање; 

- 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, моториката 

со елементи со топка (осетливост 

координација) за придружба  со 

топка; 

- да ја развива соработката, 

колективниот и спортски дух; 

- да се оспособува да ги применува 

техниките: скокање ,,ножици” и 

,,згрчна” техника; 

- да игра танци од народното  

творештво; 

-  да ги увежбува и совладува 

елементите од кошарката, фудбалот 

и техниката на додавање на топката 

и шутирањето во гол; 

- да ги објаснува поимите 

компјутерска мрежа и Интернет 

- да препознава различни видови 

Интернет сервиси (услуги)  

- да умее да користи Веб 

прелистувач и сите негови 

значајни елементи (алатки, 

работа со табови) 

- да умее да пронајде 

информација од Интернет за 

одредена цел со помош на 

клучни зборови;  

- да се оспособи за пронаоѓање и 

преслушување на звучни и 

видеосодржини на Интернет; 

- да умее да ги користи 

можностите за текстуална, 

аудио и видео комуникација 

преку Интернет; 

- да ги објаснува последиците од 

споделување на приватни 

информации на Интернет. 

- да користи електронска пошта 

за комуникација 

- - да се запознае со можностите 

за блогирање 

 



 

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,индивидуализирана настава 

 

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 на 

крајот на учебната   година ( подоле има разработена програма за соработка со родителите) 

 

 



ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  ЗА   ТЕМАТА „ Република  Македонија во светот “ 

Општество: Ги познава најзначајните остатоци од материјалното културно наследство на тлото на Република  Македонија. Се воспитува за 

чување и негување на културното наследство и  го запозна значењето со поимите: иселеник, иселеништво, миграција. Ги запозна причините за 

иселување од Република Македонија,  врските на иселениците со татковината, значењето на поимите странец и странство, причините за престој на 

странците во нашата држава и најважните институции на ЕУ. Ги запозна  основните проблеми во светот и  учеството на Република Македонија во 

разрешувањето на проблемите. 

Македонски јазик: Правилно  ги употребува интерпункциските знаци за директен говор и скратениците во текстот.Одговара и  поставува 

прашања во врска со прочитаниот текст и аргументирано  говори за ликовите и настаните во текстот. Врши локализација на настаните по време и 

простор. Усно  прераскажува настан слушнат од друго лице, прераскажува обработен текст, раскажува  настан од сопствено доживување и составува 

писмен текст по зададена тема. 

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

Препознава едноставни односи меѓу формите,на пр:овие триаголници се рамнострани бидејќи... Ги препознава и разбира разликите меѓу 2Д и 3Д 

формите,на пр: ѕидот на коцката е квадрат. 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. Препознава  осна (рефлексивна )симетриај  

и ротациона симетрија околу центар на правилните многуаголници. Создава модели (цртежи) со две оски на симетрија, на пр. На геотабла или на 

милиметарска хартија. 

Скицира каде ќе биде многуаголникот после пресликувањето, каде линијата  на симетрија е паралелна на една од страните, вклучувајќи ја и 

дијагоналата. Предвидува каде ќе биде многуаголникот после рефлексијата со линија на симетрија паралелна на една од страните ,вклучувајки и  коса 

линија  Почнува да чита и внесува координати во првиот квадрант. Препознава нормални и паралелни прави во 2Д форми на цртежи и во околината. 

Ја разбира транслацијата како движење по права линија, одредува каде ќе бидат многуаголниците по транслацијата и дава објаснување за  сликите 

добиени со транслација на пр.квадратот го поместуваме три квадрати на десно и пет нагоре. Претставува 3 Д форми од 2 Д цртежи и мрежи, на пример, 

различни мрежи на отворена или затворена коцка. 

Чита, одбира, бележи стандардни единици за да пресмета и измери должина, маса и зафатнина до соодветен степен на точност. Ги разбира единиците 

мерки за  должина, тежина,зафатнина, температура и време и ги  користи за да изврши соодветни мерења. Споредува мерења прочитани  на различни 

скали Го заокружува мерењето до најблиската цела мерна  единица. Ги појаснува мерењата кои се наоѓаат помеѓу две необележани поделби на скала. 

Препознава и користи единици  за мерење на времето (секунда, минута,час, ден,месец и година). Го чита и споредува времето на аналогни и дигитални 

часовници во текот на едно деноноќие. Чита возен ред даден во 24 часа. Пресметува временски интервали во секунди, минути и часови Црта и мери 

права линија (отсечка) до најблискиот центиметар и милиметар Мери и пресметува периметар на правилни и неправилни многуаголници. Претвара 

поголеми во помали мерни единици,на пр: 2,6 kg во2600 g. Ги подредува мерењата дадени во мешани единици. Користи календар и пресметува 

временски интервали во денови и недели (го користи знаењето за деновите во неделата и месеците во годината).Пресметува временски интервали во 

месеци или години. Разбира дека плоштината се мери во квадратни единици  Користи формула за да пресмета плоштина на правоаголник. 

Ликовно  образование: Вoo~uva i sporeduva celina i detal vo prirodata statika i dinamika.  Оtkriva i komentira za bogatstvoto na linii, ritam, 
tekstura, statika-dinamika na crte` na poznati umetnici, motiv, tehnika...  Вoo~uva, prepoznava i imenuva linii, ritam na crte`i na poznati umetnici. 
Сoodvetno  gi koristi podlogite, priborot i slikarskite materijali. Уmee da nanesuva pogust ili poredok sloj na boja na slikarskata podloga и  primenuva 
kombinirani likovni tehniki. Ја usovr{и manuelnata sposobnost i razli~nite postapki za rabota. Пrepoznava polna plastika, statua, reljef, bista. Ги koristi 
elementi od narodniot folklor vo dizajniraweto na predmetite. Пravi origami  spored  demonstriranoto upatstvo. Иzrabotuva i pe~ati ednostaven  
grafi~ki  znak ili  dekorativen  element. 
            Музичко   образование:  Пее песни различни по содржина и карактер со примена на соодветно темпо и динамика. Пее по ноти со тактирање. 

Разви способност за двогласно пеење по слух (преку интерпретација на канон). Го сфати поимот канон и  се воведе во ансамблово свирење на две 

мелодиски линии (делници). Разви способност за колективно музицирање. Ја препознава фразата во песната и вежбите. Го усвои поимот фолклор и 

музички фолклор. Ги воочува и разликува основните карактеристики кај фолклорот и музичкиот фолклор. Препознава и именува народните песни 

според содржината, разви позитивен став кон народното музичко творештво испособност за воочување на убавото во вокалната интерпретација. 



Физичко и здравствено образование:  Се развива со адекватни комплексни вежби и игри,  ја одржува и подобрува основната физичка 

подготовка. Ги одржува и развива психофизичките вештини: брзина, рамнотежа, еластичност, експлозивност.  Трча со правилно движење со рацете и 

нозете со брза и навремена реакција.Учествува во игри со елементи на атлетиката, развива координацијата и вештините за движење на телото во 

просторот. Ја разви подвижноста на локомоторниот апарат со топка (осетливост координација) за придружба  со топка. Развиви соработката, 

колективен и спортски дух. Ги применува техниките: скокање ,,ножици” и ,,згрчна” техника. Игра танци од народното  творештво.Ги совлада 

елементите од кошарката и фудбалот и техниката на додавањето на топката и шутирањето во гол. 

             Работа со компјутери 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 наставникот на крајот од учебната година да 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. 

          Во текот на наставата редовно ќe  се следат и вреднуваат постигањата на учениците, ќe се прибираат показатели за нивните активности, 

мотивираноста за работа, ангажираноста на учениците, посветеноста во работата (формативното оценување).Pри следењето и оценувањето на 

постигањата на учениците наставникот  ќe  користи посебни листи за набљудување. Тие листи ќe содржат критериуми и показатели за знаењата, 

умеењата, oднесувањето, неопходни за реализирањето на одредената задача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЦЕЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СО ТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО ЗА  ТЕМА БР. 3 

Наставен предмет  ЦЕЛИ 
 

 

ОПШТЕСТВО 

 

- да ги познава најзначајните остатоци од материјалното културно наследство на тлото на  Република  Македонија;  

- да се воспитува за чување и негување на културното наследство;  

- да го запознава значењето со поимите: иселеник, иселеништво, миграција; 

- да го запознава значењето на поимите странец и странство; 

- да ги запознава причините за престој на странците во нашата држава;  
 

 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК 

 

- правилно да ги употребува интерпункциските знаци за директен говор; 

- да одговара и да поставува 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 доживување; 

- да составува краток писмен текст по зададена тема, употребувајќи кратки реченици; 
 

 

МАТЕМАТИКА 

 

- да црта и толкува табели на честота, пиктограми, столбести дијаграми, каде вертикалната оска е поделена на двојки и петки; 

- да одговара на прашања за собирање, селекција и организирање на релевантни податоци и да извлекува заклучоци од сопствените и 

податоците на другите; 

- да разбира каде средишните точки имаат и немаат значење, (пр. споредување на линијата на графиконот за температурата со линијата на 

графиконот за редовност на учениците, секој ден од неделата); 

- да црта едноставни линиски дијаграми, (пр: за да ја прикаже промената на температурата); 

- да го воочи, одреди и објасни за  мод.( податок кој се појавува најголем број пати); 

 

 

ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

- да воочува, препознава и именува видови линии;  

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

- да умее да нанесува погуст или поредок слој на боја на сликарската подлога; 

- да користи елементи од народниот фолклор во дизајнирањето на предметите; 

- да печати едноставен графички знак или декоративен елемент; 
 

МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

 

- да пее песни различни по содржина и карактер;    

-д а развива способност за колективно пеење и  музицирање; 

- да ја препознава фразата во песната и вежбите; 

- да стекнува позитивен став кон народното музичко творештво; 

- да развива способност за воочување на убавото во вокалната интерпретација; 
 

 

ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

- 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 поттикнува да учествува во игри со елементи на атлетиката; 

- да ја развива координацијата и вештините за движење на телото во просторот; 

- да ја развива соработката, колективниот и спортски дух; 

- да ги развива способностите за игра со топка; 

- да игра танци од народното  творештво; 

- да развива способности за движење и игра во просторот; 

- да ги увежбува и совладува основните елементи од кошарка /фудбал како и шутирање во кош/гол; 

- да усвојува техника на додавањето на топката и елементите со топка, слободно водење и движење шутирањето во гол 

РАБОТА СО 

КОМПЈУТЕР  И 

ОСНОВИ НА 

ПРОГРАМИРАЊЕ 

- 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 Интерне и да ги зачува во претходно определена папка; 

 



  
НАСТАВНИ СОДРЖИНИ ПО ПРЕДМЕТИ     

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

 

 Општество Македонски јазик Математика Ликовно 

обр. 

Музичко 

обр. 

ФЗО Работа со 

компјутер 

Животни 

вештини 

А
П

Р
И

Л
  

II
 

    4
 

 

 

 

1. Тема 3„ РМ во 

светот“ 

  -   Културно 

наследство на 

тлото на РМ – обр. 

2. -   Културно 

наследство на 

тлото на РМ – 

повторување 

 

 

 

  

1. Песна – Царица – 

Јаглика стр.127 

Литература 

Стекнување на знаења 

2. Рецитирање на 

песната ,, Царица – 

Јаглика ,, Изразување и 

творење вежби 

3. Текст ,, Дишење на 

ауспух ,, - стр. 128 

ЕКО обработка 

  4.Анализа на 

расказот,,Дишење на 

ауспух,, Изразување и 

творење обработка 

5.Преарскажување  на 

расказот,,Дишење на 

ауспух,, Изразување и 

творење вежби 

1. Разлики меѓу 2Д и 

3Д форми 

2. Геометриски форми 

и мрежи 

3. 3Д форми и нивните 

мрежи 

4. 3Д форми и нивните 

мрежи – вежби 

5. Читање и внесување 

координати на 3Д 

форми 

 

 

 

1.и 2.  

 

 

Разновидност 

на линија и 

текстура  

Цртање стара 

архитектура-

фломастер, 

молив     

 

1. Интервал 

октава 

обработка 

 

2. Примена на 

интервали во 

мелодиски 

вежби Музичка 

писменост 

вежби 

 

1. Одбивање 

на мала топка 

од ѕид 

Спортски 

игри 

усвојување 

2. 

Елементарни 

и штафетни 

игри со топка 

Спортски 

игри вежби 

 

3. Играње 

народно оро 

Танци 

усвојување 

 

 

1.и 2.  

 Креирање 
едноставни 
програми со 
структура за 
повторување - 
обработка 

 

 

 

 

 

1. Водење 

грижа за лична 

хигиена –

Мојата облека 

– моја грижа- 

 

 

А
П

Р
И

Л
  

II
I 

     

 

 

1. Споменици на 

култура Република 

Македонија во 

светот обработка 

2. Споменици на 

култура Република 

Македонија во 

светот 

повторување 

 

 

 

1. Бајка ,, Малата 

самовила,, стр. 130 

обработка 

2. Бајка ,, Малата 

самовила,, -2 час 

обработка 

3. Голема буква при 

пишување држави, 

жители народи стр. 134 

Јазик обработка 

4. Читање поезија од 

Ацо Шопов 

5. Твориме за нашиот 

патрон Ацо Шопов 

1. Претворање мерни 

единици 

2. Претворање мерни 

единици – вежби 

3. Подредување на 

мерни единици 

4. Мерни единици – 

решавање проблеми 

5. Мерни единици – 

решавање проблеми 

 

 

 

 

1.и 2  

Композиција,

Насока, 

мотив: 

Тврдина -

обработка  

 

 

 

1. Фолклор и 

елементи на 

фолклорот 

Народно 

музичко 

творештво 

обработка 

2.  

 Интервали - 

прима, 

секунда, октава 

-утврдување 

 

 

 

1. Скокање со 

јаже групно 

Спортски 

игри вежби 

2. 

Индивидуалн

и скокања на 

јаже Спортски 

игри 

утврдување 

3.Скок во 

висина 20, 30, 

до 40 цм. со 

внимание во 

доскокнувње 

вежби 

 

1.и 2.  
Изработка на  
програми кои  
содржат  
комбинации од 
структури и 
 вклучуваат  

настани  
 

   

 

1. Водење 

грижа за лична 

хигиена „Јас и 

ти“ -

интерперсонал

ни односи 

Стекнување на 

знаења 

 



А
П

Р
И

Л
  

IV
 

     

1. Македонија 

мултикултурна 

ризница   

обработка 

  

 

1. Голема буква при 

пишување празници-

обработка 

2. 22Април –текст-

обработка 

3. Текст- Шестиот 

член-обработка 

4. Текст- Шестиот 

член-обработка 2 час 

1. Користење на 

единици за мерење 

на времето – 

повторување 

2. Пресметување на 

временски интервали 

во денови, недели и 

месеци 

3. Пресметување на 

временски интервали 

во подолги 

временски 

периоди (година, 

деценија, век и 

милениум) 

4. Читање на распореди 

и пресметување на 

временски интервали 

– вежби 

 1.2. 

Декоративна 

работа 

Велигденски 

украси 

 

  

1.Народно оро 

–Тешкото-

обработка 

 

 

 

 

1. Скок во 

висина 20, 30, 

до 40 цм. -  

вежби 

2. Народно 

оро - 

увежбување 

 

 

1.и 2.   
Компјутерска 
мрежа  
Интернет  

 

 

1.  Справување 

со емоции-

Контрола на 

сопствената 

лутина 

M
A

1
J

  
I 

    
 

 

 1.  Иселеништвото 

од РМ во светот 

обработка 

 

  

  

  

1. Лектира бр.5-

обработка 

2. Лектира бр.5 -втор 

час,обработка 

3. Расказ ,,Голгетер,, -  

обработка 

 

 

1. Плоштина на 

триаголници 

2. Плоштина на 

правоаголници 

3. Пресметување 

плоштина – 

решавање проблеми  
 

  

 

1.2. 

Разновидност 

на линии и 

форми 

Илустрирање 

на ликот на 

Пинокио-

обработка 

 1. Обработка 

на народна 

песна по слух 

„Јас те пратив 

на вода 

Калино“ 

Народно 

музичко 

творештво 

обработка 

 

 

 1. Играње 

народно оро 

Ритмика и 

движења 

вежби 

2. Фрлање и 

фаќање топка 

од место и во 

движење 

Спортски 

игри 

усвојување 

 

 

 1.и 2.  
Интернет 
сервиси  

 

 

  

 



M
A

J
 I

I 

  

 

 

1.  Странците во 

РМ  обработка 

2. Контролна 

задача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Писмена вежба 

според расказот 

Голгетер-изразување и 

творење-обработка 

2. Лирска песна –Без 

децата стр143 

Литература 

стекнување знаења 

3. Рецитирање на 

песната 

4. Граматички вежби 

5. Приказна- Кошулата 

на среќниот човек 

стр.144 обработка 

  

1.Задачи за 
повторување 
2. Контролна задач 
3. Текстуални 
задачи-вежби 
4.Текстуални здачи-
вежби 
5.Текстуални 
задачи-вежби 

 

1.2.  

Боја- 

,Контраст 

мотив: 

загадена/неза

гадена 

природа- 

комбинирана 

техника -

акварел,флом

астери 

обработка 

 

 

1. Народно оро 

–Тешкото 

Народно 

музичко 

творештво 

обработка 

2. Обработка 

на народна 

песна по слух 

„Гоце ми 

отиде..“ 

обработка 

 

1. Играње 

народно оро 

усвојување 

2. Слободно 

водење топка 

Спортски 

игри вежби 

3. Слободно 

водење топка 

Спортски 

игри 

увежбување 

 

1,2.  

 
Веб-
прелистувач  
Интернет 
адреса  

 

1. Работилница 

5-5.2 

,,Технологија = 

загадување,, 

Јас и 

околината-

однос кон 

надворешната 

средина   

 

 

M
A

J
 I

II
 

     

 

 

 

 

  

1. Европска Унија   

обработка 

 

2.Симболи и 

институции на ЕУ   

Стекнување на 

знаења 

1. Кошулата на 

среќниот човек -2 

час Изразување и 

творење вежби 

2. Народна песна-

Горо ле горо стр.148 

Литература 

обработка 

3. Интерпретација 

на песната-народен 

и стандарден јазик -

обработка 

4. Басна-Јазовецот и 

зајакот стр. 146 

Литература 

стекнување знаења 

5.  Анализа на басна 

Изразување и 

творење обработка 

 

1. Линиски дијаграми 

1 обработка 

2. Линиски дијаграми 

2 обработка 

3. Претставување на 

линиски дијаграми 

обработка 

4. Претставување на 

линиски дијаграми 

– вежби 

5. Толкување на 

линиски дијаграми 

обработка 

 

1 и 2  

 

Композиција, 

насока. Мотив:  

Знамиња на 

земји членки 

на ЕУ-

обработка 

1. Слушање музика 

Пештерата на Пер Гинт-

Едвард Григ- стекнување 

знаења 

2. Бетовен,,Ода на 

радоста,,Химна на ЕУ 

Слушање музика 

Стекнување на знаења  

 

1. Фрлање топка 

во кош од место 

Спортски игри 

увежбување 

 

2. Водење топка 

и шутирање на 

кош Спортски 

игри 

увежбување 

3.Фрлање топка 

во кош од место 

Спортски игри 

увежбување 

 

 

 

1.и 2.  

  
Веб-
пребарувач  

 

 

 

1 Донесување 

одлука во 

група - 

Работилница - 

 

 

. 



M
A

J
 I

V
 

     

M
A

J
 I

 

 

 

 

 

1. Песна- Убаво е во 

мај стр.147 

Литература 

Стекнување на 

знаења 

   

3. Расказ-Сите мајки 

се такви стр.150 

обработка 

4. Интерпретација 

на песната 

„Готвачот 

Методија“обработка 

 

 

1. Собирање, 

селекција и 

организирање на 

податоци 

2. Вредност што 

најчесто се 

појавува во една 

група податоци – 

мод/мода 

3. Вредност што 

најчесто се 

појавува во една 

група податоци – 

мод/мода (повтору

вање) 

 

 

 

1.2.. 

Комплемента-

рен 

контраст,слика

ње Булки-

темпера- 

стекнување на 

знаења 

 

 

1. Двогласно канонско 

пеење-обработка 

 

1. Кошарка 

Спортски игри 

стекнување на 

знаења и 

вештини 

2. Кошарка 

Спортски игри 

стекнување на 

знаења и 

вештини 

 

 

1.и 2.  

  
Звучни/ 
видео  
содржини на 
Интернет  

 

 

 

  

 

M
A

J
 V

 

 

     

  

1. Повторување -

ЕУ, симболи и 

институции на ЕУ 

-повторување 

 

1. Скратеници 

стр.155 Јазик 

стекнување знаења 

  

 

 

1. Веројатност – 

проценка да одреден 

настан, резултат, исход   

стекнување знаења 

  

 

1,2.   

 

1.   

 

 

 

1. Играње 

кошарка 

Спортски игри 

увежбување 

  

  

 

 

 

  

 

1.и 2.  

E-пошта 
 

1.Работилница 

Претстави ја 

Македонија -

стекнување 

знаења 

 



Ј
У

Н
И

 I
 

                        

1. Енергија-

алтернативни 

можности 

Глобалниот свет и 

сообраќајот   

Стекнување на 

знаења 

 

 2. Глобалниот 

свет и 

сообраќајот-
обработка 
 

 

 

 

 

  
 

  

1. Годишен тест 

Сите теми Проверка 

на знаења 

2. Интерпретација 

на расказот ,,Црвени 

уши ,, 156 

Литература 

стекнување на 

знаења 

3. Лектира бр.6 

обработка  

4. Лектира бр 6 

обработка втор час  

1. Помалку или 

повеќе веројатни 

настани 

2. Помалку или 

повеќе веројатни 

настани – 

повторување 

3. Одредување 

веројатност на 

настани 

4. Одредување 

веројатност на 

настани – вежби 

 

1 и 2. 

Изработка на 

корици на 

книга и 

илустрирање -

Дизајн -

стекнување 

знаења 

 

1. Пеење песна по ноти – 

Сонце Пеење вежби 

2. Повторување 

 

 

  

 

 

1. Фрлање топка 

во кош од место 

и движење со 

скок шут 

Спортски игри 

увежбување 

2. Играње 

кошарка 

Спортски игри 

вежби 

3. Кошаркарски 

натпревар 

Спортски игри 

увежбување 

 

 

1,2  
Комуникациј
а преку 
Интернет и 
безбедносни 
прашања во  
однос на  
Интернет 
комуникациј
ата  

 

1. Превенција 

од пушење и 

пиење 

алкохол- 

Заштита од 

пушење Јас и 

здравјето - 

здраво 

живеење 

Стекнување на 

знаења 

 

 

J
У

Н
И

  
II

 

   

 

1. ЕУ- Проверка 

на знаења 

 

  

 

 

  

1.Интерпретација на 

текст,,Последниот 

час,, -стекнување на 

знаења 

  

1.  Занимливи задачи - 

решавање проблем 

вежби 

 

 

 

   

 

 

1.  . Народна 

топка - 

меѓуодделенски 

натпревар -

увежбување 

 

 

  
   

 

1. Безбедно 

однесување во 

средината-

Лавиринт Јас 

и здравјето - 

здраво 

живеење 

Стекнување 

на знаења 

 

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  

 
Nastavni predmeti   Nastavni sodrжини    Време на реализација 

 Македонски јазик 

Ликовно образование 

Текст ,, Дишење на ауспух ,, - стр. 128 ЕКО 

Градење – Комбинира 

ње и составување украси од материјали за рециклажа -маски за Априлијада 

ЕКО 

Април, 2.седмица 

Општество 

Македонски јазик 

Ликовно образование 

Културни институции и споменици - истражување  

Раскажување - од посетата на НУБ ,,Св .Климент Охридски,, 

Пишување извештај од посетата на НУБ,,Климент Охридски,, 

Композиција,Насока, мотив: Библиотека -обработка  

 

Април 3.седмица 

Македонски јазик 

Ликовно образование 

Пишување извештај - Празнување на денот на нашето училиште 

Естетско проценување и сликање -споменик Бистата на нашиот патрон  

 

Април 4. седмица 

Музичко образование 

Општество 

Народни песни Народно музичко творештво –обработка 

Културното наследство на РМ Република Македонија во светот 
Април 4. седмица 

Македонски јазик 

Одделенски час 

Собирање и средување податоци за екологијата (интегрирани активности) 

Работилница 5-5.2 ,,Технологија = загадување,, Јас и околината-однос кон 

надворешната средина Стекнување на знаења 

Мај 2.седмица 



Музичко образование 

Општество 

Бетовен,,Ода на радоста,,Химна на ЕУ Слушање музика Стекнување на 

знаења 

Симболи и институции на ЕУ Република Македонија во светот Стекнување 

на знаења 

Мај 4.седмица 

Општество 

Ликовно образование 

Повторување -ЕУ, симболи и институции на ЕУ -повторување 

Печатење- Изработка на знaме на ЕУ Дизајн стекнување на знаења 

 

Мај 4.седмица 

Музичко образование 

Општество 

Пеење песна по ноти – Сонце Пеење вежби 

Енергија-алтернативни можности Глобалниот свет и сообраќајот Република 

Македонија во светот Стекнување на знаења 

Јуни 1.седмица 

 
 

   


