
              

ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје

Наставен предмет:
АНГЛИСКИ ЈАЗИК

 

ТЕМАТСКО - ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ за I ﴾прво) одд.– 2019/2020 година

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 4:
-COLOURS!

Време на реализација  :   Февруари/ Март 2020

         Предметен наставник:
Валентина Зотевска



Час /Бр. Наставни единици Тип на час Датум на реализација 

1/37 Обработка на вокабулар бои (црвена, сина, жолта, розева, црна, 
бела)(икт во наставата)

Нова содржина Прва седмица февруари

2/38 Активности за  слушање и глумење приказна-Три мали пеперутки
и виножито

Нова содржина Прва седмица февруари

3/39 Игра со бои и броеви – ЕКО интеграција увежбување Втора седмица февруари

4/40 Обработка на песнички со вокабулар од областа на боите Нова содржина Втора седмица февруари

5/41 Повторување боите на виножитото (Икт во наставата) увежбување Трета седмица февруари

6/42 Обработка на вокабулар - време Нова содржина Трета седмица февруари

7/ 43 Обработка на песна за време Нова содржина Четврта седмица февруари

8/44 Увежбување на вокабулар – Моите предмети се увежбување Четврта седмица февруари

9/45 Изработка на картички за 8ми март Нова содржина Петта седмица февруари

10/ 46 Изработка на пеперутки и лалиња увежбување Петта седмица февруари

11/47 Активности за повторување(икт во наставата) увежбување Втора седмица март

12/48 Активности за повторување- проверка на знаења Утврдување Втора седмица март

Седмица Компонента 1
Лексички единици

Компонента 2
Граматички
структури

Компонента 3
Јазични функции

Компонента 4
Слушање со
разбирање

Компонента 5
Говорење

 

I нед. 
Февруари 

-бои (red, blue yellow, 
green, pink, black, 
white)

-помошниот
глагол  DO во
сегашно време

-употреба на едноставни
јазични искази поврзани 
со бои: my favourite 
colour is blue…

-да  слуша  и  ги

разбира

напатствијата  за

-бои (red, blue yellow, green,
pink, black, white)

-butterfly, sun, flowers(tulip)



-butterfly, sun, 
flowers(tulip)

-numbers(0-5)

( Do you like – we
do not like)

-глаголот  CAN
во  прашални
реченици 

(Can I help you?)

-употреба на кратки 
искази (one red tulip, 
three green butterflies, we 
don’t like, thank you, come
quick…)

работа

-слуша и покажува

-слуша,  разбира  и

повторува  јазични

искази

-глумење приказна по улоги

II нед. 
Февруари

-бои (red, blue yellow, 
green, pink, black, 
white)

-помошниот
глагол  HAVE во
сегашно време

(-Have  you  got
red? Yes, I have;
No, I haven’t)

-употреба на едноставни
јазични искази поврзани 
со бои: my favourite 
colour is blue…
I have got blue.

-слушање, 
повторување, учење 
и пеење нова 
песничка за боите
-слуша, разбира и 
повторува јазични 
искази

-бои (red, blue yellow, green,
pink, black, white)
-повторување на текстот од
colour songs, со цел 
полесно и побрзо 
совладување на истите

III нед. 
Февруари

-Бои (red, blue yellow, 
green, pink, black, white)

-времето и 
временските прилики
(sun, rain, wind, cloud, 
thunder, rainbow)

-помошниот
глагол  TO BE во
сегашно време

-помошниот
глагол  HAVE во
сегашно  време
во  трето  лице
еднина

(  It  is  a  cloud;  It  is  orange

and green;  It  is  not  cloudy,

windy or sunny)

- The rainbow has got 
blue, yellow, green…

-да  слуша  и  ги

разбира

напатствијата  за

работа

-слуша и покажува

-слуша,  разбира  и

повторува  нови

јазични искази

-опишување со помош на 
боите на времето и 
временските прилики;
    -опишување  на 
виножитото

IV нед. 
Февруари

-Бои (red, blue yellow, 
green, pink, black, white)

-Училишни предмети

-Играчки

-употреба на MY 
за искажување 
присвојност

-  помошниот
глагол  HAVE во
сегашно  време

My pencilcase is pink;
I have got three yellow 
dolls;
My pen is small;
My bike is big and blue.

-слушање и 
соодветно 
одговарање на 
усно поставени 
прашања

-повторување на 
приказната преку глумење 
на истата по улоги



во  прво  лице
еднина

-употреба  на
личната заменка
I

-помошниот

глагол  TO BE во
сегашно време

-big / small

V нед. 
Февруари
II нед. 
Март

-Бои (red, blue yellow, 
green, pink, black, white)
-времето и 
временските прилики
(sun, rain, wind, cloud, 
thunder, rainbow)

Се повторуваат сите погоре спомнати активности од трите 
компоненти

-повторување преку пеење 
на веќе усвоените песнички

Цели на наставната целина – Colours  (Бои). Ученикот/чката

 да го усвои вокабуларот од областа на боите
 Да ги утврди броевите 0-10
 Да го усвои вокабуларот од областа на времето (rain, sun, cloud, thunder, rainbow) 
 Да го надополни своето знаење со нови песнички и кратки искази од областа на боите, цвеќињата и инсектите
 Да ги врши наредбите од песничката, поврзува, повторува, покажува, црта, бои, идентификува бои и предмети во соодветните 

бои
 тежнее  правилно да реагира на барањата и укажувањата на наставникот, песничките и аудио материјалот со што поправилна 

репродукција на англиските фонеми
 Се труди да го разбира значението на лексичките единици, што е можно поправилно да ги усовршува вештините за 

комуникација и разбирање на слушнат текст (приказна)



Цели на наставната целинa (за учениците со потешкотии во процесот на учење)за учениците со потешкотии во процесот на учење)
 Ученикот/ученичката:

 да го усвои вокабуларот од областа на боите
 Да ги утврди броевите 0-10
 Да го усвои вокабуларот од областа на времето (rain, sun, cloud, thunder, rainbow) 
 Да го надополни своето знаење со нови песнички и кратки искази од областа на боите, цвеќињата и инсектите
 Да ги врши наредбите од песничката, поврзува, повторува, покажува, црта, бои, идентификува бои и предмети во соодветните 

бои
 тежнее  правилно да реагира на барањата и укажувањата на наставникот, песничките и аудио материјалот со што поправилна 

репродукција на англиските фонеми

Потребни наставни помагала: 

  прирачник по англиски јазик за I одделение, флеш карти, наставни листови, постери, самолепливи сликички, ножици, лепило,
табла, креда; CD player; CD, компјутер и Интернет пристап

Форми, методи и техники на работа  :  
 Форми за работа: фронтална, работа во парови, индивидуална работа и групна работа
 Методи за работа: монолошки, дијалошки, аудио-визуелен, демонстративен, комуникативен, реагирање со подржување
 Техники-бура на идеи, стоп техника, венов дијаграм, семафор, бинго, сложувалка, коцка, Т табела

Активна настава и интерактивно учење  :  
 слушање со разбирање
 зборување за играчки
 повторување куси дијалози 
  цртање и боење 

Меѓупредметна колерација: македонски- придавки за опис на играчки, музичко-пеење песни, ликовно- цртање и боење, работа
со компјутери-играчка во геометриски форми.

Домашна работа: повторување на изучените единици преку цртежи и изработки



Очекуван исход

- Ученикот  да  ги  усвои  новите  зборови  за  бои,  за  време,  да   го  употребува  глаголот  have got и  да  употебува  едноставни
граматички форми.

Методи и техники на оценување:
Набљудување, усни одговори на прашања од наставникот , усни одговори на прашања од учениците, дискусија, самооценување на 
учениците. 

Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценување на
сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите
знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења.
Инструменти за оценување:
Чек-листа, директно оценување на задачата: техника семафор, усна повратна информација

Показатели на постигнатот  о:  
- цртежи и изработки од учениците, повратна информација од страна на ученикот

- Критериуми за оценување  

Нивоа

2 3 4 5

К
ом

п
он

ен
ти

Лексички
единици

Разбира ограничен фонд 
на зборовите со голем 
број на грешки 

Применува ограничен 
фонд на познати зборови 
со грешки 

Применува фонд на 
изучените зборови со 
незначителен број на 
грешки 

Целосно ги усвои и 
применува изучените 
зборови 

Граматички
структури

Малку ги разбира или со 
поголема помош ги 
применува познатите 
граматички структури 

Применува познати 
граматички структури, но 
со повеќе грешки кои 
делумно го попречуваат 

Применува познати 
граматички структури со 
мал број на грешки кои не
го попречуваат 

Применува познати 
граматички структури 
без или со незначителен 



разбирањето разбирањето број на грешки 

Јазични
функции

Со помош од 
наставникот применува 
основни јазични 
функции 

Применува дел од 
јазичните функции со 
грешки кои делумно го 
попречуваат разбирањето 

Ги применува јазичните 
функции со мал број на 
грешки 

Ги применува јазичните 
функции без или со 
незначителен број на 
грешки 

Слушање со
разбирање

Со помош од 
наставникот може да 
разбере слушнат исказ, 
приказна или песна и 
соодветно да реагира на 
истиот (со покажување 
кон постер, флеш карти, 
соодветно движење)

Делумно разбира слушнат 
исказ, приказна или песна, 
но делува несигурно при 
реагирање на истиот (со 
покажување кон постер, 
флеш карти, соодветно 
движење)

Разбира слушнат исказ, 
приказна  или песна со 
мали грешки, но сепак 
соодветно реагира на 
истиот (со покажување 
кон постер, флеш карти, 
соодветно движење)

Разбира слушнат исказ, 
приказна или песна и 
соодветно реагира на 
истиот (со покажување 
кон постер, флеш карти, 
соодветно движење)

Пишување / / / /

Читање / / / /

Говорење

Потребна му е помош 
при продуцирање и 
репродуцирање на 
познати зборови и искази
во соодветни говорни 
ситуации.

Продуцира и репродуцира 
едноставни искази во 
соодветни говорни 
ситуации со грешки кои 
делумно го попречуваат 
разбирањето.

Продуцира и репродуцира
едноставни искази во 
соодветни говорни 
ситуации со мал број на 
грешки кои не го 
попречуваат разбирањето.

Продуцира и 
репродуцира едноставни
искази во соодветни 
говорни ситуации без 
или со незначителни 
грешки кои не го 
попречуваат 
разбирањето.

ПРЕВЕНТИВНА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ КОИ ОПРАВДАНО ОТСУСТВУВААТ ОД ЧАСОВИ

 Редовна комуникација на наставникот со ученикот и родителите на ученикот за тековната наставна програма, за време на отсуството на 
ученикот преку електронска пошта



 Доколку родителите дозволуваат и ученикот е способен за работа односно  и покрај болеста, има доволно концентрација и способност да 
извршува дел од училишните и домашните задачи, посета на подобри т.е одлични ученици за информирање на новите наставни содржини и
пишување и објаснување на нов изучен вокабулар и нови  граматички содржини

 Слушање на аудио материјал од пропуштените наставни содржини, текстови, вокабулар и слично
 Откако ученикот ќе се врати на настава, поголемо внимание од страна на наставникот кон него и активирање за да може полесно да навлезе

во новите наставни содржини доколку имало услови додека бил отсутен, бил запознаен со содржините на кои не присуствувал
 Редовно посетување на дополнителна настава
 И во текот на првата недела откако е вратен на настава, одржување на дополнителни индивидуални часови со наставникот, пред или после 

часови согласно распоредод и слободното време на наставникот односно ученикот

Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина  :  

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Предметен наставник : Валентина Зотевска


