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Седмица Компонента 1 
Лексички единици 

Компонента 2 
Граматички структури 

Компонента 3 
Јазични функции 

Компонента 4 
Слушање со 
разбирање 

Компонента 5 
Говорење 

  
 
 
 
IV нед. Април 
 
I нед. Мај 

 
Apple, pear, orange, 
banana 
 

  
Употреба на модалниот 
глагол CAN во прашална, 
потврдна и негативна 
форма 

 
What fruit can you 
see? 
-I can see pears, 
oranges and 
bananas… 
 

 
Listen and point – 
Слушање со 
покажување 
 

 
Лексички единици 

 
Chicken, bread, eggs, 
cheese 

+ 
Fruit 

I like / I don’t like (употреба 
на глаголот like во 
сегашно време во сите 
форми) 

 
 
I’m hungry; 
Do you like apples? 
-Yes, I like 
-No, I don’t like 

 
 
Слушај и нацртај, најди 
и покажи  

 
 
Изразување сакање и не 
сакање видови храна 

 
 
II нед. Мај 

 
Храна (chicken, bread, 
eggs, cheese, apple, 
pear, orange, banana) 
 

  
 
 

 
Слушање приказна на 
англиски јазик 

(покажување по слики) 

 
Глумење на приказната 
по улоги 
 

 

Храна (chicken, bread, 
eggs, cheese, apple, 
pear, orange, banana) 
 

-употреба на глаголот like 
во сегашно време во сите 
форми 
-употреба на присвојната 
придавка My 
-употреба на помошниот 
глагол TO BE во IIIлице 
еднина 

 
My favourite food is 
… 
I like… 
I don’t like… 

 
Слушање со 
разбирање за 
омилената храна на 
соучениците 

 
Говорење за омилена и 
не омилена храна 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sea animals 

+ 
Colours 

+ 
Numbers(0-10) 

-модален глагол CAN 

-помошен глагол TO BE 

-сегашно време од 
глаголот LIKE 

 

What can you see 
on the beach? 

I can see three red 
crabs, two orange 
shells… 

 -слушање и соодветно 
одговарање на усно 
поставени прашања 

 
 

Лексички единици 



 
 
III нед. Мај 

 
 
book, pencil, pen and 
pencilcase  

+ 
teddy bear, train, ball, 

kite, boat 

 

-помошен глагол TO 
HAVE 

-присвојна придавка MY 

-помошен глагол TO BE 

 
 
I have got green 
book; 
I’ve got four yellow 
pencils; 
What’s in your bag? 

 
Listen and point – 
Слушање со 
покажување 
 

 
 

Лексички единици 

 
 
 
IV нед. Мај 

 
 
 
 
 
 
 
Храна (chicken, bread, 
eggs, cheese, apple, 
pear, orange, banana) 
 
 

 
-употреба на присвојната 
придавка My 
- употреба на помошниот 
глагол TO BE во IIIлице 
еднина во сегашно време 

-помошен глагол TO 
HAVE 

 

- big / small 

 
 
 
 
 
 
 
How many bananas 
are there? 
We’re having a 
picnic! 
 

 
 
 
 
 
 
 
Следење приказна на 
англиски јазик по слики 

 
-говорење за пикник и 
храната што се носи на 
истиот 
 
 
-повторување на 
претходно усвоените 
приказни преку глумење 
 
 
-пеење песнички 

V нед. Мај  
 
 

Повторување заради утврдување на сите погоре споменати компоненти 

I нед.Јуни 

 

Час 

Бр. 

Наставни единици Тип на час Датум на реализација 

1/61 Обработка на нов вокабулар за овошје (ИКТ во наставата) Нова единица Мај/ прва седмица 

2/62 Обработка на формите сакам / не сакам  Нова единица Мај/ прва седмица 

3/63 Обработка на нов вокабулар храна – поврзување и боење Нова единица Мај/ втора седмица 

4/64 Обработка на приказна Пиро пиратот Увежбување  Мај/ втора седмица 

5/65  Активности за повторување: сакам/не сакам (анкета) 

 

Увежбување Мај/ трета седмица 



6/66 Изработка на честитка за роденден (МИО интеграција) 

 

Нова единица     Мај/ трета седмица 

7/67 Обработка на песна за храна  Нова единица Мај/ четврта седмица 

8/68  Обработка на видео за повторување на изучените лексички единици 

(ИКТ во наставата) 

Увежбување Мај/ четврта седмица 

9/69 Изработка на овошје и зеленчук од колаж (ЕКО интеграција) 

Изработка на наставно ливче за постапка на садење садници 

Нова единица Мај/ петта седмица 

10/70 Активности за повторување – проверка на знења Утврдување Мај/ петта седмица 

11/71  Повторување на цел материјал преку игри  Увежбување Јуни/ прва седмица 

12/72 Повторување на цел материјал преку песни(икт во наставата) Увежбување Јуни/ прва седмица 

 

Цели на тема бр: 7 – Festivals and Birthdays  (Празници и родендени). Ученикот/чката  

 да го усвои вокабуларот од областа на храната 

 Да ги утврди броевите 0-10 

 Да ги утврди боите  

 Да го утврди вокабуларот од сите области кои се изучени   

 Правилно да ги применува формите на помошните глаголи TO BE, TO HAVE, TO DO во сегашно време 

 Да стекне самодоверба при усното искажување 

 Да стекне информации за други култури 

 
 
Цели на наставната целинa (за учениците со потешкотии во процесот на учење) 
 Ученикот/ученичката: 
 
 да го усвои вокабуларот од областа на храната 

 Да ги утврди броевите 0-10 

 Да ги утврди боите  



 Да стекне самодоверба при усното искажување 

Потребни наставни средства и помагала: 
 прирачник по англиски јазик за I одделение, флеш карти, наставни листови, постери 

табла, креда; CD player; CD, компјутер и Интернет пристап, дополнителен материјал 
 
Форми, методии 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 овошје, бои, броеви 
 повторување куси дијалози  
  цртање и боење  

 
Меѓупредметна колерација: македонски- придавки за опис на овошје, раскажување на приказни, музичко - пеење песни, ликовно- цртање и 
боење, изработка на овошје од колаж 

 

Методи и техники на оценување: 

 Формативно оценување (ФО)-се вреднува залагањето и постигањето на ученикот/чката, се прибираат показатели за нивото на успешноста во 
постигањата и активностите, мотивираноста за учење, соработката со соучениците итн.  

 Се врши континуирано следење како интегриран дел од наставниот час со постојано давање на повратни информации (гест на наставникот, 
пофалба, нацртан цвет, сонце и сл.) 

 Вреднувањето на напредокот на учениците се врши описно при што континуирано се водат забелешки за секој ученик посебно (со помош на 
чек-листи), согласно со целите и задачите на темата и се собираат податоци за портфолиото на секој ученик 

 Формативното следење на постигањата на учениците натавникот може да го реализира со користење на повеќе методи и техники на 
оценување:  
- Методи за усно проверување (разговор, усно излагање) 
- Постојано и навремено набљудување на ученикот 
- Користење на евиденциони и чек-листи 
- Наставни листови, квизови и тестови 
- Водење портфолио 

 
Показатели на постигнатото: 

- цртежи и изработки од учениците, повратна информација од страна на ученикот 
 

Очекуван исход 

- Ученикот да ги усвои новите зборови за овошје, формите сакам/ не сакам, да  употребува едноставни граматички форми. 
 



Критериуми за оценување 

 

Нивоа 

  2 3 4 5 

К
о

м
п

о
н

е
н

т
и

 

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 
разбирањето  

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

Применува познати 
граматички структури 
без или со незначителен 
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 
 

 


