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ДЕЛ 1: ВОВЕД 
 

Водичот за наставници по математика за основно образование на Кембриџ е  
дизајниран да обезбеди предложен пристап за спроведувањето и управувањето  
на Наставната програма за основно образование на Кембриџ во Вашето училиште. 

 
Тој нуди: 

 
• вовед за рамката за наставната програма по математика за 

основно образование на Кембриџ; 
 
• чекор по чекор водство за процесот на планирање, со толкување со 

примери на секоја точка и корисни активности за обука на наставникот 
со ресурси; 

 
• совет за диференцијација и како ова да се интегрира во Вашата настава; 

 

• предложени техники за спроведување на формативно 
оценување и интегрирање на истото во Вашето планирање на 
лекцијата; 

 

• примероци на планови за лекцијата со активности и ресурси кои ќе Ви 
помогнат да започнете; 

 

• совет за следење 
 

• совет за пракса во училницата 
 

• совет за ресурси 
 

 
Детален план за работа 

 
Покрај извадоците приложени во овој водич, обезбеден е целосен план 
за работа кој ја опфаќа целата програма, за да Ви помогне да започнете. 
Планот за работа повеќе претставува процес отколку цврста структура и 
овие планови треба постојано да се дополнуваат како одговор на Вашите 
сопствени разгледувања како одделенски наставник, како и други 
локални работи кои треба да се земат предвид, вклучувајќи ги ресурсите 
кои можеби веќе се достапни во Вашето училиште. Затоа овие планови 
за работа во никој случај не се задолжителни, туку едноставно нудат 
предложена појдовна точка за опфаќање на содржината на наставната 
програма во рамките на една училишна година. 
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1.1. Начин на користење на Водичот 
 
Овој водич обезбедува генерален вовед запрограмата за основно образование на 
Кембриџ и нејзината основна едукативна филозофија. 
 
Тој овозможува воведување чекор по чекор водич низ процесот на спроведување на 
програмата на Кембриџ за основно образование, нудејќи предложено разложување на 
програмата на делови преку достапното време за настава, примероци на планови за 
лекциите и примероци на лекции за да почнете. 
 
 

1.2. Рамка на наставната програма 
 

Рамката на наставната програма поматематика за основно образование на 
Кембриџ обезбедува детален сет на цели на учењето  математика. Целите 
детално наведуваат што ученикот треба да знае и што треба да може да направи 
во секоја година од основното образование. Целите на учењето обезбедуваат 
структура за наставата и учењето, како и референца врз основа на која треба да 
се проверат способноста и разбирањето на учениците. 

 
Има шест одделенија. Секое одделение ги одразува наставните цели за една годишна 
група. Генерално, прво одделение ја опфаќа првата година од наставата за основно 
образование, кога учениците се приближно на возраст од пет години. Шесто 
одделение ја опфаќа крајната година од наставата за основно образование кога 
учениците се приближно на возраст од единаесет години. 

 
Рамката за наставната програма по математика е претставена во пет содржински 
области наречени составни делови. Првите четири содржински области (Број, 
Геометрија, Мерење и Работа со податоци) се поткрепени со Решавање проблеми. 
Умствената стратегија исто така претставува клучен дел од содржинската област 
Број. 

 
Составни делови во рамката за наставната програма по математика 

 
РАМКА ЗА НАСТАВНА 

ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број Геометрија Мерење Работа со 
податоци 

Решавање 
проблеми 

 
 
 

Континуитет, прогресија и рамнотежа 
 

Рамката за наставната програма за математикаовозможува континуитет и 
напредување во рамките на, и помеѓу одделенијата. Можете да изберете каква било 
цел на учењето и да ја следите нејзината патека низ одделенијата на рамката на 
наставната програма. Овој континуитет овозможува наставната програма да биде 
конзистентна и „непрекината” помеѓу одделенијата, додека прогресијата обезбедува 
учениците да се движат нанапред смирено. Табелата подолу покажува како знаењето 
и вештините може да се следат низ рамката. 
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Пример на прогресија низ рамката на наставната програма за математика 

 
 

Прво одделение 
 

Второ одделение 
 

Број  
Започнува со делење двоцифрени броеви на 
десетки и единици и обратно. 
Геометрија 
Именува и сортира вообичаени 3Д форми со 
користење на карактеристики како што се 
број на лица, рамни или искривени лица. 
Мерење 
Започнува да разбира и користи некои едници 
за време, пр. минути, часови, денови, месеци 
и години. 
 
Работа со податоци 
Одговара на прашање со сортирање и 
организирање на податоците или предметите 
на голем број начини. 
 
Решавање проблеми 
Избира соодветни стратегии за 
извршување пресметки, ги објаснува 
добиените резултати. 

 

Број 
Знае што претставува секоја цифра во 
цели броеви до еден милион. 
Геометрија  
Визуализира и опишува својства на 3Д 
форми, пр. лица, рабови и темиња. 
Мерење 
Ги препознава и разбира единиците за мерење 
време (секунди, минути, часови, денови, 
недели, години, децении и векови); претвора 
една единица време во друга. 
Работа со податоци 
Решава проблем со претставување, 
извлекување и толкување податоци во 
табели, графикони и дијаграми. 
Решавање проблеми 
Да објасни зошто тие избираат одреден 
метод за извршување пресметка и да ја 
прикажат работата. 

 

 
Составните делови на рамката на наставната програма беа избрани со цел да се 
обезбеди урамнотежено покривање на основните вештини, знаење и разбирање на 
математиката на ова ниво и тие, исто така, се дизајнирани за да се обезбеди цврста 
основа за следната фаза од образованието. Учениците треба да бидат подготвени на 
крајот на шесто одделение да продолжат беспрекорно во седмо одделение. 
 
Изборот на содржина во рамката на наставната програма на секое ниво е со цел да 
обезбеди разбирливо напредување за ученикот. Рамката на наставната програма е 
дизајнирана за да овозможи доволно време секој ученик да развие вистинско 
разбирање на потребните вештини и знаење. Самите наставници се најдобро 
поставени за да ги знаат способностите на нивните ученици и можат, секако, да 
изберат да ја надополнат рамката на наставната програма како што е соодветно. 
 
Иако е важно да може да се идентификува напредувањето на целите низ наставната 
програма, исто така суштински важно е за Вас како наставник да ги споите различните 
составни делови заедно во логичка целина така што Вашата настава го прави учењето 
значајно, со определена цел и пријатно. Ова може да се постигне преку детално 
планирање и со Вашата способност како наставник постојано да ја прилагодувате 
наставата според потребите на учениците. 
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ДЕЛ 2: ПЛАНИРАЊЕ 
 
 
 
 

2.1. Почеток  
 

Овој дел го разгледува процесот на планирање, осигурувајќи дека треба 
да ја опфатите целата содржина на наставната програма од прво до 
шесто одделение, со оглед на времето за настава кое Ви е достапно во 
рамките на секоја година. 

 
Ќе почнеме со одредување што точно треба да планирате: 

 
• целосно опфаќање на содржината по математика за сите одделенија или 

оние на кои им предавате 
 

• напредување и континуитет на релевантните поткрепувачки вештини и 
содржина на математиката; 

. 

• најдобриот реослед на кој може да се предаваат потребните единици; 
 

• детални лекции, водени од јасни цели на учењето кои Вашите 
ученици ќе ги разберат. 

 

Изоштотреба да планирате: 
 

• за да се осигури дека соодветните временски распореди се 
дадени на различните аспекти на наставната програма; 

 

• за да биде јасно што може да се оценува како резултат на лекцијата/единицата 
која е работена; 

 

• да се осигури мешавина на стилови за наставата и учењето при 
предавањето на лекцијата– според потребите на Вашите ученици; 

 

• да се осигури дека сите ресурси се достапни за да се испорача успешна лекција. 
 

Следниот дел изложува водење чекор по чекор во процесот на планирање, 
вклучувајќи како да изградите флексибилност која ќе Ви овозможи да ги 
приспособите опфатот, стилот на предавање и времето за да одговараат 
на Вашите потреби. 
 

2.2. Конзистентен пристап 
 

Запознајте се со опфатот и структурата на рамката за наставната 
програма по математика. Следно, ќе разгледаме како да започнеме да ја 
разложуваме наставната програма. тоа можеме да го сториме ова во три 
фази, но прво вреди да се оствари средба помеѓу сите наставници од 
основното образование за да се координира конзистентен пристап.
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Погледнете го дијаграмот подолу. Започнете да размислувате за одлуките во белата 
кутија: пристап, терминологија и формати. 
 
Пат до спроведување 

 
 
 
 
 
 

Договарање 
на пристап 

 
 
 
 
 

Договарање на 
терминологија 

Изработка на 
долгорочни планови 
 
 
 

Изработка на 
среднорочни 

планови 
 
 
 

Изработка на 
краткорочни планови 

 
 
 
 

Договорени 
формати 

Создавање 
контролна 
листа за 
ресурси 

 
 
 
         Настава 
 
 
 
 

Пристап: Генералниот пристап во голем дел ќе биде одлучен од страна на колегите 
во менаџментот. Така, на пример, може да се однесува на целата наставна 
програма и не само на математика. Некои училишта ги спојуваат 
предметите низ наставната програма. За потребите на овој водич, 
претпоставуваме дека математикаќе се изучува како посебен предмет. 

 

Терминологија:Секој кој е инволвиран треба да ја разбере употребената 
терминологија така што, на пример,„‘долгорочен” план го означува 
истото за сите. Ова е вистина без разлика на целокупниот пристап во 
рамките на едно училиште. 

 
Активност за обука: Договарање на терминологијата 
(Додаток A1) 

 

Во додатоците на овој водич ќе најдете вежба која групите 
наставници може да ја извршуваат за да достигнат разбирање 
на термините кои се однесуваат на планирањето: 

 

Долгорочни [преглед]; 
 

Среднорочни [план за работа]; 
 

Краткорочен [план за лекцијата]. 
 

Таа, исто така, вклучува други важни термини. Откако ќе биде 
договорена терминологијата, може да започне планирањето. 
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Формати: Не е од суштинско значење сите да ја користат истата документација за 

планирање, но многу е корисно за комуникација и заедничко разбирање. 
Особено е корисно доколку форматите кои се користат за планирање, се 
исти за секое одделение, дури иако тие може да се разликуваат од 
предмет до предмет. Обрасците за сите фази се обезбедени на задната 
страница од водичот. Овде се предлага дека форматите за секоја фаза се 
користат од страна на сите наставници кои предаваат по предметот 
математика. Тие се подетално разгледани подоцна. 

 
Проценка: Веројатно најважната кутија е кутијата за „Проценка”. Секогаш 

претставува добра идеја да се провери колку добро нешто функционира 
нешто. Дијаграмот покажува дека ова може да биде за која било фаза. Ако 
има проблем при предавање на лекција, честопати се претпоставува дека 
нешто не е во ред со планот на лекцијата. Ова можеби е вистина, но 
понекогаш тоа е така бидејќи на среднорочниот или долгорочниот план му 
е потребна промена на некој начин. Прашањата во однос на белата кутија 
можеби, исто така, треба одново да се разгледаат. 

 
 
 

2.3. Описи на фазите на планирање 
 
Долгорочното планирање вклучува разгледување на наставната програма по 
математика за целото училиште. Ова вклучува земање предвид на училишниот календар 
за училишната година и распределба на специфичен процент на време за учење 
математика во училиштето. 

 
Ќе треба да одржувате рамнотежа помеѓу број, геометрија, мерење и работа со 
податоци. Вештините за решавање проблеми треба да бидат тековни и последователни. 

 
Среднорочното планирање вклучува опсег на планирање на наставната програма во 
единици во текот на целото одделение. Ова вклучува земање предвид на сезоните, 
училишни настани и можни посети за да се подобри процесот на учење. Плановите за 
работа кои ги обезбедува Кембриџ се примери на среднорочно планирање. 
 
Тоа, исто така, бара претходно планирање во поглед на потребните ресурси, независно 
дали тие се споделувани, ограничени или треба да бидат снабдени. 
 
Повторно ќе треба да одржувате рамнотежа помеѓу број, геометрија, мерење и работа 
со податоци. Вештините за решавање проблеми треба да бидат тековни и 
последователни низ сите научени единици. 

 
Среднорочното планирање обчно се дели на посебни полугодија. Планот за работа 
обезбеден од Кембриџ за секое одделение училишната година ја има поделено на два 
семестри од 16 недели и 20 недели. 
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Во оваа точка од процесот, планирањето генерално зема предвид специфични единици 
и најдобриот редослед по кој тие може да се научат, надградувајќи го претходното 
учење и развивајќи знаење и разбирање во текот на целата година. Во зависност од тоа 
што ќе го одлучите, ова дозволува единиците да се учат во изолација или преку 
интердисциплинарно учење на наставната програма, посебно за начелата на секое 
училиште. Со тек на време, ќе можете да ги прилагодите овие планови според ресурсите 
и достапното време за настава, и во поглед на Вашата сопствена наставна стручност и 
доверба.  

 
Совет за новиот наставник: Доколку сте нови во наставата и не сте сигурни за 
времето кое ќе биде потребно за предавање на одредена тема, имаме обезбедено 
сеопфатен план за сите одделенија од кој можете да почнете. Тој треба да се 
следи буквално; туку само обезбедува првична појдовна точка. Не очекувајте 
Вашиот план да биде совршен првиот пат. Почнете со проценка на тоа колку 
долго мислите дека ќе трае еден предмет и прилагодете ги Вашите краткорочни, 
среднорочни и долгорочни планови како што напредувате, така што ќе можете и 
да го прилагодувате планот додека предавате. Вие сте најдобар судија за 
способностите на Вашите ученици и за тоа колку време ќе биде потребно да ја 
разберете секоја тема, со оглед на нивното постоечко знаење.      
 

 
Краткорочното планирањее план за лекција, за конкретна лекција. Најчесто, ова се 
развива во неделен план. Тој е детален, работен документ и е предводен од целите на 
учењето за таа сесија. 
 
Тој обезбедува: 

 
• суштински информации за сите возрасни вклучени во учењето и ги зема предвид 

потребите за учење на сите ученици, вклучувајќи ги и оние со посебни образовни 
потреби и/или надарените или талентираните ученици; 

 

• континуитет во отсуство на редовен наставен кадар, пр. во време на отсуство; 
 

• краток преглед на ресурси, распореди на време, работни групи и проценка. 
 

Реалната вредност на краткорочниот план се состои во тоа што планот влијае на 
следните чекори во поглед на одговорот на ученикот на претставените можности за 
учењето. Детални примери и обрасци се дадени во додатоците. 
 
Следните делови обезбедуваат водење чекор по чекор во процесот на планирање, 
вклучувајќи одредени совети за исполнувањето на потребите за обука на колегите. 
 
Чекорите од процесот на планирање (1-8) накратко дадени во дијаграмот на следната 
страница се поделени на три логички фази кои ги формираат подделовите на овој дел од 
водичот: 

 
2.4. Фаза 1 – Создавање долгорочен план (чекори 1–4) 

 
2.5. Фаза 2 – Создавање среднорочен план (чекори 5–6) 

 
2.6. Фаза 3 – Создавање краткорочен план(чекори 7–8) 

 
Осумте чекори на процесот се решаваат во секој поврзан под-дел како што е прикажано 
погоре. 
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Чекор5.Создавање единици 
– Групирање на тековните и други цели на 

учењето во наслови и теми создавајќи 
логична, прогресивна низа на учењето 
вклучувајќирешавање проблеми. 

– Преуредување за 
предизвик,рамнотежа,временски распоред, 
темпо и привлечност.  

– Организирање на бројот на единици за 
да се совпадне со проценетото 

  

 

 

  
 

 
 
 
 
 

Процес на планирање 
 
2.4. Фаза 1 
Создавање долгорочен план Чекор 1. Време за настава 

Дознајте: 
– колку часови има за предавање на предметот 
– како е поделено времето за настава 
– колку единици ќе можете удобно да сместите 

во еден семестар. 
 
 

Чекор 2. Пристап 
Размислите за тоа: 
– како сакате да го структуирате предавањето 

на предметот. 
 
 
 

Чекор 3. Распределба на составни делови 
Распределете ги составните делови за 
секое одделение низ бројот на единици 
достапни по семестар. 

Погледнете во Долгорочно планирање 1 
Можете да прикажете распределба 
на составни делови низ семестрите. 
Потоа можете да ја користите оваа 
мрежа за приказ на распределбата 
на единиците (за едно одд. или за 
сите шест), со замена на имињата 
на  составниот дел со Вашите 
финални наслови на единицата. 

 
Чекор 4. Цели на учењето по семестар 
– Погледајте ја рамката на наставната програма. 
– Одлучете кои цели на учењето ќе бидат 

опфатени во секој дел од годината, пр. секој 
семестар во рамките на одделение. 

– Одлучете кои цели на учењето ќе бидат 
опфатени на тековна база низ годината. 

– Одлучете каде ќе ги прилагодите 
целите за решавање проблеми. 
Можете да ја обележите рамката на наставната 
програма (пр. користете код во боја) за да ги 
прикажете резултатите. 

Погледнете во Долгорочно планирање 2 
Можете да го користите ова за 
евидентирање на Вашите одлуки за тоа 
кога треба да се воведе секоја цел на 
учењето во годината. 
 
Погледнете во Долгорочно планирање 3 
Можете да го користите ова за да ги 
прикажете резултатите на вашите 
одлуки во долгорочното планирање 
2 семестар по семестар. 

 
 
 
 
2.5. Фаза 2 
Создавање среднорочен план 

 
Испечатете ги и разделете ги 
индивидуалните цели на учењето за да 
можете да пробате различни  
подредувања на посебен лист пред 
финализирање, доколку Ви е од 
помош.  

 

 
 
 

Чекор 6. Создавање среднорочни планови 
Одредување на соодветните активности и 
ресурси за да се испорачаат целите на 
учењето во секоја единица. 
Наведете како треба да се учи лекцијата. 

Разгледајте го среднорочното планирање 1. 
Можете да ги евидентирате Вашите 
одлуки со коментари и временски 
распореди на овој образец заедно со 
други информации. Среднорочното 
планирање 2 ги нема овие 
дополнителни колони. 

 
 
 
2.6 Фаза 3 
Создавање краткорочен план Чекор 7. Создавање планови за лекција 

Одредување што ќе предавате и како ќе го 
предавате тоа. 

 
 
Разгледајте го краткорочното планирање 
Инструкциите се испечатени на образецот на 
Страница 31 од Делот за планирање. 
 

  
Чекор 8. Проценка на лекцијата и 
планирањето. Подобрете го Вашиот план за 
работа и плановите за лекциите за најдобро 
да одговараат на плановите на Вашите 
ученици. 
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Чекор5.Создавање  
– Групирање на      

учењето во н     
логична, прогр     
вклучувајќиреша   

– Преуредување за 
предизвик,рамно   
темпо и привлеч   

– Организирање н      
да се совпадне   

  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Фаза 1 – Создавање долгорочен план 
 
 

Чекор 1. Време за настава 
 

Прво ќе треба да го утврдите бројот на достапни семестри, должината на семестрите и 
бројот на наставни единици кои приближно ќе може да се вклопат во секој семестар. Во 
овој водич ќе следиме структура од три семестри од десет недели, по одделение. 
Истите принципи важат за учебната година поделена во две полугодија. 

 
Чекор 2. Пристап 

 
Следно, ќе треба да одлучите за целокупниот пристап кој сакате да го имате во однос на 
наставната структура за предметот. Еве неколку корисни потсетници кои ќе Ви помогнат 
да размислите во вистинската насока. 

 
• Дали имам начин на работа кој го претпочитам? 

 

• Колку ресурсите за математика се достапни во училиштето? (Ако се делат, дали ова 
би можело да диктира кога треба да учите специфични составни делови.) 

 

• Како можам да осигурам дека ќе ја опфатам целата наставна програма за одделението 
во текот на годината? 

 

• Како ќе осигурам можности за решавање проблеми постојано во текот на годината? 
 

• Кој е најдобриот редослед на учење за вештини за Решавање проблеми, со оглед на 
редоследот и содржината на остатокот од учењето? 

 

• Како можам разумно да ги групирам целите на учењето од рамката на наставната 
програма за да ги вклучам во разбирливи единици за изучување? 

 

Во одлучувањето за најефективниот начин за исполнување на потребите на учениците 
можат да бидат корисни различните модели за планирање. Моделите може да бидат 
линеарни (секоја тема се испорачува консекутивно) или спирални (погледнете подолу) 
или дури и комбинација од двете. Во овој водич и придружниот план за работа на 
Кембриџ имаме избрано модел во кој е опфатена комбинација на сите составни делови 
во рамките на секој семестар. Целите за решавање проблеми се работат во секоја 
изучувана тема, бидејќи овие вештини ги поткрепуваат сите други составни делови и им 
помагаат на учениците похолостички да ги разбираат математичките врски и 
функции.Овој модел понекога се нарекува спирална наставна програма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време 

 
Број    Геомерија    МерењеРабота со податоци 

Спирален модел на планирање 
 
Спиралниот модел, прикажан овде, 
овозможува структура каде што 
различните составни делови, 
претставени со вертикалните стрелки, 
се посетуваат и потоа одново се 
посетуваат во постојаниот процес на 
наставата и учењето, кој овозможува 
секој составен дел да поддржува 
унапредување и разбирање во другите 
составни делови. 
 
Практичната природа на вештините и 
знаењето на составниот дел 
Решавање проблеми значи дека тие 
формираат дел од супстанцата и 
структуратана тој процес. 
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Чекор 3. Распределба на составните делови 

 
Размислете за тоа како би можеле да ги распределите составните делови во текот на 
времето за настава достпано за секое одделение. Следејќи го спиралниот модел, на 
пример, би можеле да вклучите решавање проблеми заедно со Вашето предавање на 
секој друг составен дел. Прегледот на сите три одделенија би можел да изгледа 
приближно како табелата подолу. Слична табела би можела да се направи за двете 
полугодија. 
 

 

 П
рв

о 
од

де
ле

ни
е 

Семестар 1 Семестар 2 Семестар 3 
Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Геометрија 
Решавање проблеми 

Работа со податоци 
Решавање проблеми 

Работа со податоци 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

 

 В
то

ро
 о

дд
ел

ен
ие

 Семестар 1 Семестар 2 Семестар 3 
Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Геометрија 
Решавање проблеми 

Работа со податоци 
Решавање проблеми 

Геометрија 

Мерење 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

 

 Тр
ет

о 
од

де
ле

ни
е Семестар 1 Семестар 2 Семестар 3 

Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Број  
Решавање проблеми 

Геометрија 
Решавање проблеми 

Мерење 
Решавање проблеми 

Геометрија 
Решавање проблеми 

Мерење  
Решавање проблеми 

Работа со податоци 
Решавање проблеми 

Мерење 
Работа со податоци 

 
Овој план е дизајниран со цел да обезбеди добра рамнотежа помеѓу број, мерење и геометрија во секое 
одделение со развој на вештини за решавање проблеми тековно и целосно. 
Ќе треба да одлучите за Вашиот пристап колективно на почетокот на процесот на планирање. 
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Чекор 4. Подредување на целите на учењето 

 
Следно, ќе треба да работите на сите цели за учење по ред по кој се појавуваат во 
рамката на наставната програма, истовремено запишувајќи крај секоја од нив во кој 
семестар или семестри (семестар 1 (С1), семестар 2 (С2) или семестар 3 (С3)) мислите 
дека треба да биде предадена. Целта можеби одново ќе треба да се обработи во 
последователни семестри, па може, на пример, да се појави во С1 и С3. Ќе треба да 
размислите за редоследот на потешкотијата на учењето во распределбата на целите. 
Образецот Долгорочно планирање – 2 е создаден за да Ви помогне да евидентирате 
семестрални распределби, од десната страна тој има колона во која можете да ги 
запишувате соодветните временски распределби за предавање. 

 
Ќе увидите дека некои цели на учењето се однесуваат на вештини кои важат за многу 
составни делови, како и низ три семестри. Во овој водич тие ги нарековме тековни цели. 
Ќе треба да ги идентификувате истите во рамката на наставната програма и да ставите 
„Т“ покрај нив во вашата листа. Погледнете го завршениот пример на Долгорочно 
планирање – 2 на страница 15. 

 
Понатаму ќе треба да ги земете предвид целите на Решавањето проблеми. Како што е 
објаснето во воведот на овој водич, тие се дизајнирани за да бидат разгледани 
паралелно со другите составни делови и ова значи дека тие лесно може да се вметнат 
во содржината на Вашите финални наставни единици. 
 

 
Решавање проблеми 

 
Составниот дел Решавање проблеми во рамката на програмата по математика 
обезбедува структура за развој на збир вештини за испитување и истражување на 
врските помеѓу функции, вештини и знаење, повлекувајќи ги заедно другите составни 
делови во една целина. Оваа постојана изложеност на методи за решавање проблеми 
создава мрежа на асоцијации во умовите на учениците која поврзува повеќе аспекти на 
наставната програма заедно. Таа ја подобрува волјата на учениците да се обидат и да 
решаваат проблеми, а со тек на време ќе го видите успехот на овој метод и дека неговата 
систематска природа добива резултати. Еден решавачки аспект на примена на техниките 
за решавање проблеми е што учениците може да разберат дека има повеќе од еден пат 
за решавање проблем. Ова ги води кон тоа да разберат дека има избор на стратегии кои 
би можеле да ги применат за решавање проблеми и дека тие ја имаат моќта да ја изберат 
најефикасната. 

 
Откако ги имате распределено Вашите цели за учење на релевантен семестар или 
семестри, можеби ќе сакате да изработите документ кој ги раздвојува овие листи на 
нивните индивидуални семестри. На овој начин можете да видите кога целите на учењето 
за прв пат им се претставени на учениците. Можете да ги вклучите релевантните тековни 
цели во рамките на оваа листа или да направите одделна листа за нив во однос на секое 
одделение. За ова можете да го користите образецот Долгорочно планирање – 3. Како 
алтернатива, исто така, можете да ја чувате целата листа и едноставно со боја да го 
означите времето на првото предавање и на оние кои се први предадени, на пример, во 
Семестар 1, потоа во Семестар 2, па во Семестар 3. Пополнет пример за ова е прикажан 
на страницата 16. 

 
Сега сте подготвени да продолжите со создавање на Вашите среднорочни планови 
каде што ќе треба да ги организирате Вашите цели на учење за секој семестар во 
групи врз основа на наслови и теми. Овие групи ги нарекуваме единици. 
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Пополнет пример на долгорочно планирање – 1 
Сите цели на учењето се наведени со упатување на семестрите на кои им припаѓаат. 
Примерот подолу е за прво одделение. 

 

Цел на учењето Тековно (Т) 
За семестарот (С1, С2, С3) 

Број 
Броеви и броен систем 

 

Ги кажува напамет броевите по редослед 
(нанапред од 1 до 100, наназад од 20 до 0). 

С1 

Чита и запишува броеви од 0 до 20. С1 
Брои предмети до 20, препознавајќи дека 
количината не се менува при физичко 
поместување на предметите. 

С1 

Брои во десетки од нула или едноцифрен број 
до 100 или повеќе. 

С1, С2, С3 

Брои во двојки, почнувајќи да препознава 
парни/непарни броеви до 20 како „секој втор број” 

С1, С2 

Почнува да дели двоцифрени броеви на 
десетки и единици и обратно. 

С2, С3 

Во рамките на опсегот од 0 до 30, го изговара 
бројот кој е 1 или 10 повеќе или помалку од кој 
било даден број. 

С2 

Користи повеќе или помалку за споредба на два 
броја, и наведува број кој се наоѓа помеѓу нив. 

С2 

Ги подредува броевите до најмалку 20, со 
положба на бројна низа; користи редни 
броеви. 

С1 

Го користи знакот „=” за да претстави еднаквост. С1, С2 
Дава разумна проценка на некои предмети кои 
може да се проверат со броење, пр. до 30. 

С1 

Наоѓа половини од мали броеви и форми со 
превиткување и препознава кои форми се 
преполовени. 

С3 

Пресметка 
Умствени стратегии 

 

Ги знае сите парови на броеви до 10 и ги 
запишува фактите за собирање/одземање 
поврзани со нив. 

С2, С3 

Почнува да знае бројни парови до 6, 7, 8, 9 и 10. С1, С2 
Додава повеќе од два мали броја, забележува 
парови до 10, пр. 4 + 3 + 6 = 10 + 3. 

С2 

Почнува да користи парови до 10 за да ги поврзе со 
10 при собирање/одземање, пр. 8 + 3, додади 2, 
потоа 1. 

С2, С3 

Знае двојки до најмалку двојно 5. С3 
Ги наоѓа блиските двојки со примена на веќе 
познати двојки, пр.5 + 6. 

С3 

Почнува да препознава множители на 2 и 10. С2, С3 

Собирање и одземање   

Го разбира собирањето како броење нанапред и 
комбинирање на два сета; запишува реченици 
поврзани со собирање. 

С1 

Го разбира одземањето како броење наназад и  
„намалување“; запишува реченици поврзани со 
одземање. 

С1 
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(Продолжува) 

 

Цел на учењето Тековно (Т) 
За семестарот (С1, С2, С3) 

Ја разбира разликата како „уште колку за да се 
добие?“ 

С1 

Собира/одзема едноцифрен број со броење 
нанапред/наназад. 

С1 

Наоѓа два повеќе или помалку од број до 
20, запишувајќи ги прескокнувањата на 
бројната низа. 

С1 

Го поврзува броењето нанапред и наназад во 
десетки со наоѓање 10 повеќе/помалку од 
број (< 100). 

С2 

Почнува да ги користи знаците +, – и = за да 
запише пресметки во равенки. 

С2 

Разбира дека промената на редоследот на 
собирањето не го менува вкупниот збир. 

С3 

Додава пар броеви со поставување на 
поголемиот број како прв и потоа продолжува да 
брои. 

С3 

Ја препознава употребата на знак како□ за да 
претстави непознато, пр. 6 + □ = 10. 

С3 

Почнува да собира едноцифрени и двоцифрени 
броеви. 

С3 

Множење и делење  

Го удвојува кој било едноцифрен број. С3 
Наоѓа половини на парни броеви на предмети  до 
10. 

С3 

Се обидува да дели броеви до 10 за да дознае 
кои се парни, а кои непарни. 

С3 

Дели предмети на две еднакви групи со значење. 
 

С2, С3 

Геометрија 
Форми и геометриско резонирање 

 

Именува и распределува вообичаени 2Д 
форми (пр. кругови, квадрати, правоаголници 
и триаголници) со примена на карактеристики 
како што се број на страни, криви или прави. 
Ги користи за да направи шеми и модели. 

С1 

Именува и распределува вообичаени 3Д форми (пр. 
коцка, кубоид, цилиндар, конус и сфера) со примена 
на карактеристики како што се број на површини, 
рамни или искривени површини. Ги користи за да 
направи шеми и модели. 

С1 

Препознава основни симетрични линии. С1 

Позиција и движење  

Користи секојдневен јазик на насока и 
растојание за да опише движење на предмети. 

С1 

Мерење 
Пари 

 

Ги препознава сите монети и решава како да 
плати точен износ со користење помали монети. 

С2, С3 

Должина, маса и зафатнина  

Споредува должини и тежини со директна 
споредба, потоа со користење нестандардни 
единици мерки. 

С1, С2 
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(Продолжува) 

 

Цел на учењето Тековно (Т) 
За семестарот (С1, С2, С3) 

Проценува и споредува зафатнини со 
директна споредба, потоа со користење 
нестандардни единици. 

С1, С2 

Користи компаративен јазик, пр. подолго, 
пократко, потешко, полесно. 

С1, С2 

Време  

Почнува да разбира и користи некои единици 
време, пр. минути, часови, денови, недели, месеци 
и години. 

С2, С3 

Го чита времето на часовникот и знае клучни 
времиња од денот до најблискиот час. 

С2, С3 

Ги подредува деновите од неделата и други 
познати настани. 

С3 

Работа со податоци 
Организирање, категоризирање и 
претставување податоци 

 

Одговара на прашање со подредување и 
организирање на податоци или предмети на 
голем број начини, пр. со користење дијаграми и 
пиктограми со практични ресурси; 
Ги дискутира резултатите во Венов или Каролов 
дијаграм, давајќи различни критериуми за 
групирање на истите предмети. 

С2, С3 

Решавање проблеми 
Користење техники и вештини во 
решавање математички проблеми 

 

Избира соодветни стратегии за 
извршување на пресметките, со 
објаснување на добиените резултати. 

Т 

Истражува голем број проблеми и тешки задачи. Т 
Изнаоѓа многу комбинации, пр. комбинации на 
три парчиња од различно обоена облека. 

Т 

Одлучува да се додаде или одземе за да се 
реши едноставен зборовен проблем (усно), и 
да се претстави со предмети. 

Т 

Го проверува одговорот на собирањето со 
додавање на броевите по различен редослед. 

Т 

Го проверува одговорот на одземањето со 
додавање на одговорот кон помалиот број во 
прашањето. 

Т 

Опишува и продолжува модели како што се 
броење нанапред и наназад во десетки, пр. 90, 
80, 70. 

Т 

Одредува едноставни врски помеѓу броевите и 
формите, пр. овој број е за десет поголем од 
оној број. 

Т 

Дава разумна проценка на пресметката и 
одредува дали еден одговор е разумен. 

Т 
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Пополнет пример на долгорочно планирање – 2 
  

Примерот подолу е листа на цели за прво одделение кои може да бидат обоени со 
различна боја за да се добие преглед кога се воведени за прв пат. 

 
Тековни 
Воведени во семестар 1 

 

Воведени во семестар 2 
 

Воведени во семестар 3 
 

Цел на учењето 

Број 
Броеви и броен систем 
Ги кажува броевите по редослед (нанапред од 1 до 100,наназад од 20 до 0). 
Чита и пишува броеви од 0 до 20. 
Брои предмети до 20, препознавајќи дека количината не се менува при 
физичко поместување на предметите. 
Брои нанапред во десетки од нула или едноцифрен број до 100 или повеќе. 
Брои во двојки, започнувајќи да препознава парни/непарни броеви до 
20 како „секој втор број”. 
Почнува да дели двоцифрени броеви на десетки и единици и обратно. 
Во рамките на опсегот од 0 до 30, го изговара бројот кој е 1 или 10 повеќе 
или помалку од кој било даден број. 
Користи повеќе или помалку за споредба на два броја, и наведува 
број кој се наоѓа помеѓу нив. 
Ги подредува броевите до најмалку 20, со положба на лента со 
броеви; користи редни броеви. 
Го користи знакот „=” за да претстави еднаквост. 
Дава разумна проценка на некои предмети кои може да се проверат со 
броење, пр. до 30. 
Наоѓа половини од мали броеви и форми со превиткување и 
препознава кои форми се преполовени. 

Пресметка 
Умствени стратегии 
Ги знае сите парови на броеви до 10 и ги запишува поврзаните факти за 
собирањето/ одземањето. 
Почнува да знае бројни парови до 6, 7, 8, 9 и 10. 
Додава повеќе од два мали броја, забележува парови до 10, пр. 4 + 3 + 6 = 
10 + 3. 
Почнува да користи парови до 10 за да ги поврзе со 10 при 
собирање/одземање, пр. 8 + 3, додади 2, потоа 1. 
Знае двојки до најмалку двојно 5. 
Ги наоѓа блиските двојки со примена на веќе познати двојки, пр.5 + 6. 
Почнува да препознава множители на 2 и 10. 
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(Продолжува) 

 

Цел на учењето 

Собирање и одземање  
Го разбира собирањето како броење нанапред и комбинирање два 
сета; запишува реченици поврзани со собирање. 
Го разбира одземањето како броење наназад и „намалување“; 
запишува реченици поврзани со одземање. 
Ја разбира разликата како „уште колку за да се добие?“ 
Собира/одзема едноцифрен број со броење нанапред/наназад. 
Наоѓа два повеќе или помалку од број до 20, запишувајќи ги 
прескокнувањата на бројна низа. 
Го поврзува броењето нанапред и наназад во десетки со наоѓање 10 
повеќе/помалку од број (< 100). 

Почнува да го користи знаците +, – и = за да запише пресметки во равенки. 
Разбира дека промената на редоследот на собирањето не го менува 
вкупниот збир. 

Додава пар броеви со поставување на поголемиот број како прв и потоа 
продолжува да брои. 
Ја препознава употребата на знак како ∆ за да претстави непознато,  
пр. 6 + ∆ =10. 
Почнува да собира едноцифрени и двоцифрени броеви. 

Множење и делење 
Го удвојува кој било едноцифрен број. 
Наоѓа половини на парни броеви на предмети  до 10. 
Се обидува да дели броеви до 10 за да дознае кои се парни, а кои непарни. 
Во контекст дели предмети на две еднакви групи. 

Геометрија 
Форми и геометриско резонирање 
Именува и сортира вообичаени 2Д форми (пр. кругови, квадрати, 
правоаголници и триаголници) со примена на карактеристики како што се 
број на страни, криви или прави. Ги користи за да направи шеми и модели. 
Именува и сортира вообичаени 3Д форми (пр. коцка, кубоид, цилиндар, конус и 
сфера) со примена на карактеристики како што се број на површини, рамни или 
искривени површини. Ги користи за да направи шеми и модели. 

Препознава основна симетрична линија. 

Позиција и движење 
Користи секојдневен јазик на насока и растојание за да опише 
движење на предмети. 

Мерење 
Пари 
Ги препознава сите монети и решава како да плати точен износ со 
користење помали монети. 

Должина, маса и зафатнина 
Споредува должини и тежини со директна споредба, потоа со користење и 
нестандардни единици мерки. 
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(Продолжува) 
 

Цел на учењето 

Проценува и споредува зафатнини со директна споредба, потоа со 
користење нестандардни единици мерки. 
Користи компаративен јазик, пр. подолго, пократко, потешко, полесно. 

Време 
Почнува да разбира и користи некои единици за време, пр. минути, 
часови, денови, недели, месеци и години. 
Го чита времето на часовникот и знае клучни времиња од денот до 
најблискиот час. 
Ги подредува деновите од неделата и други познати настани. 

Работа со податоци 
Организирање, категоризирање и претставување податоци 
Одговара на прашање со подредување и организирање податоци или 
предмети на голем број начини, пр. со користење дијаграми и пиктограми 
со практични ресурси; 
Ги дискутира резултатите во Венов или Каролов дијаграм давајќи 
различни критериуми за групирање на истите предмети. 

Решавање проблеми 
Користење техники и вештини во решавање математички проблеми 
Избира соодветни стратегии за извршување на пресметките, со 
објаснување на добиените резултати. 
Истражува голем број проблеми и тешки задачи. 
Наоѓа многу комбинации, пр. комбинации на три парчиња од 
различно обоена облека. 
Одлучува да собере или одземе за да се реши едноставен зборовен 
проблем (усно) и да го претстави со предмети. 
Го проверува одговорот на собирањето со додавање на броевите по 
различен редослед. 
Го проверува одговорот на одземањето со додавање на одговорот кон 
помалиот број во прашањето. 
Опишува и продолжува модели како што се броење нанапред и наназад во 
десетки, пр. 90, 80, 70. 

Одредува едноставни врски помеѓу броевите и формите, пр. овој број е за 
десет поголем од оној број. 
Дава разумна проценка на пресметката и одредува дали еден одговор е 
разумен. 

 

Планот за работа кој го придружува овој водич за наставата дава предложени долгорочни 
планови за секое одделение. 
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2.5. Фаза 2 – Создавање среднорочен план 
 
Веќе треба да имате одлучено приближно колку време е потребно за секоја наставна 
единица како дел од Вашете долгорочно планирање. На пример, може да биде две 
недели или може да биде четири во зависност од временскиот период кој е достапен во 
Вашите семестри. 

 
Чекор 5. Создавање единици и Чекор 6. Среднорочни планови 

 
Појдовната точка за создавање среднорочен план е листата на цели кои ги имате 
распределено за секој семестар. Треба да ги подредите во наслови и теми така што ќе 
добиете: 

 
• логична и прогресивна наставна низа која го зема предвид претходното учење и 

нивото на зголемување на барањето кое припаѓа на секоја вештина; 
 

• добар временски распоред, така што темпото на учење е предизвикувачко и  
  реално за сите ученици; 

 

• одредени активности за предавање на целите и ресурсите; 
 

• идентификувани можности за информациски и комуникациски технологии; 
 

• разнообразност на пријатни и привлечни можности за учење за Вашите ученици. 
 

Група прашања можат да помогнат за да се организираат идеи. Табелата подолу 
прикажува некои можности. Информациите (можните одговори) дадени во колоната од 
десната страна прикажуваат кои одлуки се донесени за предложениот среднорочен 
план обезбеден од Кембриџ. 

 
Прашања Пристап заземен во овој водич 

 
Што им е веќе познато на учениците? Да се земе предвид претходното знаење стекнато од 

претходните одделенија и единици. 
 

Кои вештини (вклучувајќи ги и 
практичните) треба да ги предавам? 

Да се проверат целите за да се утврдат и набројат 
вештините за единицата. (Да се вклучи тековен 
елемент за одделението/единицата.)  

 

Какво знаење ми е потребно 
за да предавам? 

 
 
Како што е наведено погоре, но за знаење. 

 
 

Дали има природен редослед на 
наставата за овие цели? 

Информациите погоре може да се подредат така 
што вештините и знаењето логички ќе се надградат. 

 
 

Колку време ќе биде потребно за 
мојата паралелка да почне да учи? 

Временската рамка за единицата е веќе одлучена. 
Предвидете го времето потребно за настава за 
цел/група цели. Должината на лекциите ќе 
помогне. 

 

Кои ресурси се достапни во 
училиштето? Што треба да 
се купи? 

 
Важно е да се чуваат и користат ресурси со 
добар квалитет. Можеби ќе треба да се 
прилагодат. Може да се утврдат нови ресурси и 
да се направат планови за купување.  
Запомнете: Информациска и комуникациска 
технологија (ИКT). 
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Собира информации на различен начин или 
предлага алтернативни решенија. 

Презентира и брани опции искажувајќи мислење за 
информации и валидност на идеи (врз основа на 
критериуми). 

Испитува и разделува информации на делови–дава 
заклучоци;наоѓа поддржувачки докази за генерализации  

Користи ново знаење;решава проблеми во нови 
ситуации со примена на знаење итн. на различен начин. 

Демонстрира разбирање:организирање, толкување, 
опишување и искажување на главните идеи. 

Прикажува меморија на претходно научени материјали, 
повикувајќи се на факти, основни концепти и одговори. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Како помош за да се утврди редоследот на учењето со земање предвид на нивото на 
потешкотии за секоја потребна вештина, може да бидат корисни опширните принципи на 
Блумовата таксономија. 
 
Погледнете ја растечката хиерархија на вештини наведена во триаголникот и објаснета со 
пример во двете табели. Размислете за нивоата на вештина потребни кај ученикот низ и 
во рамките на Вашите единици. Дали барате од учениците да извршуваат задачи кои 
бараат повисоко ниво на вештина кон крајот на семестарот, откако го имаат изградено 
знаењето систематски во претходните лекции? Дали вештините и знаењето кои се 
потребни со која било дадена единица се градат постепено за да се формира логичка 
прогресија? Јасната хиерархија на вештините во планирањето и наставата дава добар 
пример за вашите ученици за тоа како функционира процесот на учење. 

 
Блумова таксономија (ревидирана) 
 

 
 
 
 

Создава 
 

Проценува 

 
Анализира 

 
Применува 

 
Разбира – Опишува, Објаснува 

  

 
Знаење - Памети 

 
Засновано на APA адаптација на 

Anderson, L.W. и Krathwohl,  D.R. (Eds.) 
(2001) 

 
 

Можни прашања кои го илустрираат секое ниво 
 

Промена на нездрава мрсна храна до здрава нискокалорична 
храна со промена на состојките. Објаснете ги придобивките од 
Вашиот избор наспроти оригиналите. 

Дали мислите дека нискокалоричен јогурт е нездрава 
ужинка за децата на возраст од 8 до 11 години? 
Наведете ги причините за Вашиот одговор. 

Набројте три начини за сервирање нискокалорична храна и 
објаснете кои имаат најмногу придобивки за здравјето. 
Обезбедете докази за да го поддржите тоа што го кажувате. 

 
Каков тип овошје е најдобар за пита која ќе ја печеме? 

 
Споредете ги придобивките на тоа да се јаде сирење во 
споредба со тоа да се јаде овошје. 

 
Кои се придобивките од јадењето нискокалорична храна? 
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Планирањето за следниот семестар треба да се развие по проценката. 

 
• Дали учениците целосно ја постигнале целта? 

 

• Дали целта сè уште треба да се учи за учениците да стекнат целосно разбирање? 
 

• Дали целта воопшто беше опфатена? 
 

• Дали целта беше научена, но учениците не ја исполнија? 
 

Дијаграмот подолу би можел да Ви помогне во разгледувањето. Важно е активностите 
да се водени од целите. Изберете ја целта, одлучете за активноста од истата и 
потребните ресурси ќе станат очигледни. 

 
 
 
 
 

Активност 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цел Ресурси 
 
 
 
 
Одлуките за единици, активности и ресурси треба да се евидентираат како среднорочен 
план. Два празни обрасци се обезбедени во Додаток Д од овој водич за да создадете 
свои сопствени среднорочни планови. 
 
Среднорочно планирање – 1, има дополнителни колони за коментари и распределба на 
времето. 
 
Среднорочно планирање – 2, не ги вклучува овие колони. 
 
Сеопфатен сет од среднорочни планови (план за работа) беше подготвен од Кембриџ за 
употреба во Македонија. 
 
Следи: Пополнет пример на Среднорочно планирање - 2.  
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Пополнет пример за среднорочно планирање – 1 
 
 
Трето одделение, Единица 1A: Броеви и решавање проблеми 

 
Цел на учењето Активности Ресурси 

Броеви и броен систем 
Ученикот/ ученичката ги: 
 
 кажува броевите од 100 до    
200 и понатаму; 
 
чита и пишува броеви до најмалку 
1000; 

 
 
брои нанапред и наназад во 
чекори од 2, 3, 4 и 5 до најмалку 
50; 

 
поставува троцифрен број на 
бројна низа обележана со полни 
стотки на 100; 

 
 
поставува троцифрен број на 
бројна низа обележана со полни 
десетки на 10; 

 
 
 
 
Целата паралелка брои. 

 
 
Целата паралелка чита броеви, 
целни прашања. 

 
 
 
Целата паралелка брои. 

 
 
Демонстрација од наставникот, активност во 
парови: секој по ред фрла коцка од 1–6,три 
пати. Ученикот составува троцифрен број и го 
поставува на обележана линија. 

 
Демонстрирање од наставникот, активност во 
парови и поставување на бројна низа: секој по 
ред фрла коцка од 1–6,три пати. 
Се составува троцифрен број. 

 
 
 
 
Табела од 100 до 200. 

Големи карти со троцифрени броеви. 

Голема табела 100, бројна низа. 

Коцка од 1–6, означени бројни низи. 
 
 
 
 
 
 
 
Коцка од 1–6, означена бројна низа. 



(Продолжува)   
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Цел на учењето Aктивности Ресурси 

брои нанапред и наназад во 
единици, десетки и стотки од 
двоцифрени и троцифрени броеви; 

 
разбира што претставува секоја 
цифра во троцифрените броеви и 
разделува на стотки, десетки и 
единици; 

 
наоѓа 1, 10 100 повеќе/помалку од 
двоцифрени и троцифрени броеви. 

 
Пресметка:  
Умствени стратегии 

 
 
Знае факти за собирање и 
одземање за сите броеви до 20; 

 
 
ги знае следните факти за 
собирање и одземање: 
множителина 100 со вкупен збир 1000; 
множители на 5 со вкупен збир 100; 

 
знае факти за множење/делење за 2x, 
3x, 5x и 10 x таблици; 

Целата паралелка брои. 
 
 
 
Користење карти за внесување 
вредности,  составување троцифрени 
броеви и запишување на стотките, 
десетките и единиците. 

 
 
Вовед за целата паралелка, проследен 
од поделбата на групи според 
способностите. 

 
 
 
 
 
 
Ученикот одговара на прашања: 
Колку повеќе? 
Колку помалку? 

 
 
Ученикот одговара на прашања: Колку треба 
да додадеме? Колку треба да одземеме? 

 
 
 

 
Започнува да ја учи таблицата со 4x. 

Табела 100, карти за 
внесување на вредност. 

 
 
Карти за внесување вредности. 

 
 
 
 
 
Табела 100, сметалки, коцки. 

 
 
 
 
 
 
На оние ученици на кои им е 
потребна поголема поддршка 
треба да им бидат достапни 
сметалки или коцки. 

 
 
Бројни мрежи. 

 
Кажување напамет од 
страна на целата паралелка 
проследено од игра за 
парови: По ред се фрла 
коцка обележана со 2, 3, 3, 
5, 5, 10 
На табела 100, покријте ја 
која било полна десетка од 
прикажаниот број. 



(Продолжува)  
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Цел на учењето Активности Ресурси 

препознава двоцифрени и 
троцифрени множители на 2, 
5 и 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собирање и одземање 

 
Собира и одзема со 10 и со полни 
десетки до и од двоцифрен и 
троцифрен број; 

Пеење на целата паралелка, проследено 
со игра со користење табела 200, сметалки 
и карти. 

 
Целата паралелка: Ја користи табелата 100 
за да го види моделот на множителите. 
Додадете ја следната табела 100 (почнувајќи 
од 101) и продолжете го моделот. 
Парови: Користете коцка обележана со 2, 
2, 5, 5, 10, 10. Фрлајте по ред и покријте кој 
било множител на тој број. 

 
 
Демонстрација од страна на наставникот: 
покријте почетен број од табела 100 со 
сметалка. Фрлете две коцки, 1 обележана со + 
и –, и другата обележана со полни десетки. 
Соодветно движете ја сметалката. Со работа 
во парови, по ред фрлајте ја коцката и 
движете ја сметалката. 

Обележана коцка, 1 по пар, 
табела 100, сметалки, 
различна боја за секој играч 
во пар. 

 
Табела 100, сметалки, 
пакување карти со броеви од  
0 до 40 по пар. 

 
Табела 100, табела 101 – 200, 
обележана коцка, сметалки 
или коцки. 

 
 
 
Голема табела 100 за 
демонстрација, индивидуална 
табела 100 (за на маса),  
2 обележани коцки по пар, 
сметалки. 



(Продолжува)  
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Цели на учењето Активности  Ресурси 

собира 100 и полни стотки до 
троцифрени броеви; 

 
 
 
 
го користи знакот = за да претстави 
еднаквост; 

 
 
додава неколку мали броеви; 
преуредување на собирањето за 
да помогне со пресметката. 

 
 
Множење и делење 

 
Ја разбира врската помеѓу 
удвојување и преполовување. 

Вовед за паралелката со користење карти за 
внесување вредности. Се составува 
троцифрен број, се собира со полна стотка. 
Која карта се менува? Учениците поставуваат 
предизвици за другите. 

 
Користи коцка за да добие двоцифрени и 
троцифрени броеви кои можат да се соберат. 
Запишете дополнително употребувајќи  =. 

 
Работа во парови, секој играч по ред фрла 
соодветно обележана коцка 3 или 4 пати. 
Партнерот ги запишува броевите, ги 
подредува, ја решава пресметката. 

 
 
Продажба по половина цена:наставникот ги 
прикажува цените во продавница. Која ќе 
биде цената доколку има продажба по пола 
цена? Што ако купевме две единици по 
половина цена? Учениците подготвуваат 
сопствени етикети со цена пред и после 
продажбата. 

Карти за внесување на 
вредности. 

 
 
 
 
 
 
 
Коцка. 

 
 
 
Коцка. 

 

 
 
 
 
 
 
Етикети со цена пред и после 
продажбата. 

 
Карти со прашања „што ако“.  

 

Го разбира ефектот на множењето 
двоцифрени броеви со 10. 

 
 
 
 
 
Ја разбира и применува идејата 
дека множењето е комутативно 

Со користење дигитрон, побарајте од 
учениците да внесат двоцифрен број  на 
екранот, притиснете x и потоа притиснете 10. 
Што се случува? Повторете со нов број. Дали 
секогаш ќе се случува ова? Дали можеме да 
смислиме правило за x (множење) со 10? 

 

 

Со користење дигитрон, учениците нека 
истражуваат внесување едноцифрен број и негово 
множење со друг едноцифрен број, притиснете =. 
Запишете го процесот. Повторете го внесувањето 
на броевите по обратен редослед. Што се случува? 
Што забележавте? Дали секогаш ќе се случува 
истото? 

Дигитрони. 
 
 
 
 
 
 
Дигитрони. 



 

 

 
Чекори 1 и 2 Пополнете ги целите на учењето директно од рамката на наставната програма по 

математика и/или планот за работа на образецот за долгорочно планирање. 
 
Чекор 3 Распределете го времето – Користете ги сугестиите дадени во планот за работа како 

водич. 
 
Чекор 4 Дадете краток преглед на активностите кои би се однесувале на целта на учењето. 

Ова може да вклучува листа на сугестии; потоа можете да изберете само да направите 
избор на активности во зависност од времето кое го имате на часот. 

 
Чекор 5 Земете ги предвид ресурсите кои би биле потребни за да се извршуваат Вашите 

предложени активности. За некои ресурси ќе биде потребна претходна подготовка 
или нивно купување. 

 
Чекор 6 Земете ги предвид начините на кои би можеле да ја оцените целта на учењето. Можеби 

ќе треба да испланирате посета за конкретна активност. Можеби ќе треба да размислите 
за друга набавка за учениците со посебни образовни потреби. Запишете ги овие мисли 
во колоната „Коментари“. 

 
Откако ги имате подредено и наредено Вашите цели во врска со насловите и темите, може да им 
дадете разбирливи наслови на секоја група или „Единица“. Потоа треба да можете да ги подредите 
овие единици за да одговараат на временските распореди за кои имате одлучено претходно. Во овој 
водич избравме две единици по семестар и три семестри по одделение или година. Ова беше 
прилагодено во придружните планови за работа за два семестри. Различната временска структура или 
ограничувањето од тоа што мора да се користат споделувани ресурси, би можеле да имаат ефект врз 
редоследот според кој ја исполнувате наставната програма. 
 
Сега сте подготвени да одлучите кои активности и ресурси може да се совпаднат со 
целите на учењето кои заедно сте ги групирале. 

 
 

2.6. Фаза 3 – Создавање план за лекција  
(краткорочен план) 
Краткорочните планови треба да ги користат наставниците во училницата додека ги предаваат 
лекциите. 

Празен образец кој може да се користи за дневен или за неделен план е обезбеден во Додатокот 
Д. Подготовката на плановите за поединечна лекција е особено корисно кога за прв пат се 
воведува рамката за наставната програма. Сепак, кога сте самоуверени при наставата, имате 
цврсто познавање на предметната материја и го знаете најдобриот начин за предавање во 
училницата, дневните планови може да станат неделни. 

 

Со цел да се воведе образецот, за наставниците би било корисно да се направи обука, како онаа 
подолу, за да се запознае целиот кадар со форматот и да им се помогне да ги разберат неговите 
барања. Исто така, тоа би служело за да се поттикне она што наставниците веќе го знаат за 
планирањето на лекциите. 

 
Активност за обука: Подготовка на формата на планот за лекција (Додаток A2) 

 

Оваа активност опишува вежба која може да се извршува од групи наставници за 
да се истражи што треба да содржи краткорочниот план (за поединечна лекција). 
Потоа тие може да експериментираат со формат за да вклучат сè што сметаат 
дека ќе биде корисно. Вклучени се листови кои може да се фотокопираат. 
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Чекор 7. Создавање на Вашиот план за лекцијата 
На страницата 28 ќе најдете копија од образецот за краткорочно планирање на Кембриџ, 
која ги содржи инструкциите за пополнување во секој дел од планот. Поминете малку 
време запознавајќи се со различните компоненти. 
 

Образецот е како рецепт. Квалитетот на состојките директно ќе влијае на целокупниот 
исход. Во овој случај, доброто планирање дава успешно учење и пријатно искуство за 
учење. 
Осигурајте се дека Вашите планови за лекцијата го опишуваат: 

 
• тоа што треба да се научи; 

 

• како треба да се научи. 
 

Примероци од краткорочни планови се достапни во Додаток Б од овој водич. Пример од 

пополнет краткорочен план може да се види на страницата 29. 
 

Чекор 8. Проценка на Вашето планирање 
Запомнете дека Вашите планови се работен документ. Ќе треба да им одговорите на 
Вашите ученици и да ја прилагодите Вашата настава како што е потребно. Еве неколку 
нешта кои треба да се земат предвид во однос на создавањето и одржувањето на 
планирањето на лекцијата: 

 
• Наставниците треба да бидат во контакт со потребите на учениците и да обезбедат 

добар квалитет на учењето и запомнување на знаењето и вештините. 
 

• „Прекумерно планирање“ на работата од цела недела може да доведе до 
нефлексибилност. 

 

• Понекогаш лекциите треба да се забрзаат, во други прилики можеби ќе биде потребно 
навраќање на некој аспект од учењето. 

 

• Наставниците мора да бидат подготвени да ги подобруваат плановите од лекција до 
лекција. 

 

• Ако работата на учениците е на ниско ниво или доколку тие се напрегале за време 
на лекцијата, можеби ќе биде разумно да се навратите на работата и да не брзате 
до следната цел. 

 

• Плановите не треба само да „стојат“ во уредна папка. Добриот сет од планови може 
насекаде да има запишани забелешки со цел да се покаже што одело добро и за што би 
било потребно прилагодување за следниот пат. 

 

• Кој е редоследот според кој ќе ги предавате целите? Некои од нив треба да се учат по 
редослед, бидејќи следниот дел од учењето зависи од првиот. Други може да се 
работат според кој било редослед. Од Вас, како наставник, зависи подготовката на 
работата од наставната програма за Вас и за Вашите ученици. Не плашете се да го 
прилагодите Вашиот план за да одговара на потребите на Вашите ученици. Планирајте 
го секој ден индивидуално. 

 
Треба да се обидете и да останете „во колосек“ или во согласност со планираната работа, 
но не треба цврсто да се придржувате на нивните планови дека не можете да следите 
идеја која е непланирана. Многу често одличните лекции имаат резултат кога се случува 
нешто за да се спречи планираната лекција – локален национален настан, некое лице ќе 
донесе нешто во училиштето – и учениците се заинтересирани. Треба да почувствувате 
дека тие можат да ги користат овие стимуланси за да се развие разговор, читање или 
пишување. Учењето се случува кога учениците се мотивирани и полни со ентузијазам. 

 
Иако е вистина дека „непланираните“ активности не треба да го водат предавањето, 
сосема е возможно наставниците да ги ревидираат и краткорочните и среднорочните 
планови за да видат дали може да бидат остварени какви било цели. На овој начин, 
дозволив е одреден степен на флексибилност. Истовремено, треба да се запомни дека 
времето дозволено за единиците од еден семестар е 16 недели (за првиот семестар) и 20 
недели (за вториот семестар) – затоа можно е да се случат непланирани активности по 
што би следело и предвиденото планирање. 
 
Понатамошен совет за тоа како да се следи успехот од Вашата настава може да се најде 
во Делот 3: Наставни пристапи и Делот 4: Оценување. Дискутираните техники може да Ви 
помогнат да вметнете активно учење и формативно оценување во Вашите лекции што ќе 
го подобри повратниот одговор од Вашата настава. 
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Инструкции  за краткорочен план 
 
 

Почеток на неделата: ги дава референците за датумот;  ЕДИНИЦА: Наслов на работната единица ОДДЕЛЕНИЕ: Одд.  
дневните планови треба да се додаваат секој ден         треба да научи 

 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 
(Детали во 
под-дел3.1) 

 

Активности 
(погледнете ги забелешките 
подолу:детали за 
диференцијација итн.) 
 
Опис Ц/Г/П 

 

Ресурси 

Го дели 
вкупното време 
за лекцијата, 
колку време 
треба да се 
помине за 
секоја 
активност 

 Tие се избрани за 
секоја лекција. 
Честопати има 
повеќе од една. 

Овие се 
прашања 
или изјави 
кои ќе се 
користат за 
мерење на 
постигну-
вањето 
(успехот) 
(Видете го 
Дел 4  
Оценување) 

 

 
Опис на 
активноста 

 

 
Ц=цела 
паралелка; 
Г=група; 
П=поединец 
или 
независна 
работа 

Материјали кои 
ќе бидат 
потребни за 
активноста 

Кодот покажува каков 
вид доказ ќе користи 
наставникот за да 
одлучи дали биле 
исполнети 
критериумите за 
успех и дали била 
постигната целта – 
погледнете го Дел 4: 
Оценување 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: Детали за диференцијата / групи / улога на 
возрасен (поврзано со активности) 
Како ќе биде организиран часот; ова може да биде само за 
одредени активности; тоа треба да вклучува детали за 
диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзани со 
активности). 

Забелешки / можности за проширување / 
домашна задача 
Тука треба да се даваат какви било коментари 
за тоа како поминала лекцијата и дали треба 
да се поправат плановите за следните сесии. 
Пред лекцијата, како дел од планирањето, 
овде може да бидат наведени опширни 
активности и домашна работа. 

 

 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: набљудување 
О: оценета работа 
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Пополнет пример за краткорочен план 
 

Прво одделение: Единица 1В, Мерки и решавање проблеми 
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: одделение 1В: 
Мерки и решавање проблеми 

ЧАС: 
В
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Ц
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и 
на

 
уч
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ет

о 

Критериуми за успех Активности (погледнете ги забелешките 
подолу: детали за диференцијација 
итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
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а 
по
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ну
ва

њ
е  

Опис Ц/Г/П 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 
Истражува сложувалки со броеви и 
проблеми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главен дел 
Проценува и споредува зафатнини со 
директна споредба, потоа со користење 
еднообразни нестандардни единици. 

 
Дали учениците 
можат да користат 
познавање на број и 
веројатност за да го 
решат проблемот? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дали учениците можеа 
да ја споредат 
зафатнината на 2 
сада? 
Кои методи ги 
користеа? 
Колку севкупно 
споредија? 

 
Игра за два тима. 
Измешајте ги картите и 
покажете ја првата карта на 
еден од тимовите, кој одлучува 
дали следната карта ќе биде 
повисока или пониска. Ако 
имаат право, тие добиваат 
поен. Ако немаат право, играта 
се префрлува на другиот тим. 
Играта продолжува додека да 
бидат покажани сите 10 карти. 
Тимот со најмногу поени 
победува. 
Играјте повторно, започнувајќи 
со другиот тим. 

 
Покажете ѝ на паралелката сет 
од садови. Кои два сада 
мислите дека собираат иста 
количина? Како би можеле да 
дознаеме? Моделирајте го 
методот пред одделението. 
Дали мислите дека има некои 
други начини да се дознае? 
Пробајте на друг начин 
предложен од ученик. 
Префрлете се на групна 
работа. Најдете 2 сада на 
Вашата маса за кои мислите 
дека ја собираат истата 
количина. Тестирајте. 
Најдете други парови на 
садови за кои мислите дека 
собираат приближно иста 
количина. 

 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ц 

Г 

 
Сет од карти со 
броеви 0–9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колекција од 
соодветни ресурси: 
кутии, хартиени 
чашки, мали 
бокали, единици кои 
може да се изборјат 
за да се споредат 
зафатнините 
(зрнца, малу коцки, 
сушен грашок) 

 
 
Н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПО 

Д 

Н 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Д 

О 
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(Продолжува) 

 
Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: одделение 1В: 

Мерење и решавање проблеми 

 
 
ЧАС: 

 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 

Активности (погледнете ги 
забелешките подолу:детали за 
диференцијација итн.) 
Ц:цела парал.; Г:група; П:поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 

Ресурси 

 
10 мин.  

Пленарно споделување на 
наоди и стратегии. 

 
Дали можевте да најдете 
2 сада кои собираат 
приближно иста 
количина? Што 
направивте? Што 
дознавте? Дали 
запишавте нешто да Ви 
помогне да се сетите? 
Како го запишавте? 

 
Дискутирајте за методите и 
наодите. Поканете ги учениците 
да го споделат тоа што го 
направиле и тоа што го 
дознале. Дали нешто било 
тешко? Што сториле тие за да 
решат какви било проблеми? 

 
Организација:детали за диференцијација/групи/улога на возрасен (поврзано со активности) Забелешки/можности за проширување/домашна задача 

Ако единиците кои се користат за полнење на садовите се мали, и учениците 
ги споредуваат количините броејќи колку од нив ќе го наполнат садот, некои 
ученици можеби треба да работат со помали садови од другите. 

Учениците пред сè треба да учат со два сада. Потоа продолжете со 
експериментирање со обезбедените материјали. Овозможете им да одлучат 
за својот степен на прецизност и охрабрете ги да погодат прво пред да се 
обидат. 

Можеби ќе сакате тие неформално да запишат, што може да се користи како 
мемориска помош за последниот дел од лекцијата 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕЛ 3: ПРИСТАПИ КОН УЧЕЊЕТО 
 

Овој дел зема предвид некои од различните начини кои може да ги 
изберете за да испорачате конкретни активности во текот на 
годината. 
Има толку начини за предавање колку што има наставници! Сите ние 
имаме свои склоности, а и начини при кои се чувствуваме најпријатно 
додека предаваме. Сепак, важно е да се запамети дека учениците имаат 
различни стилови на учење и ние треба да се повикуваме на сите нив при 
наставата. Слично на тоа, понекогаш самата лекција се стреми кон групна 
работа, работа во парови или индивидуална работа и Вие треба да 
размислувате за најдобриот пристап за темата. 

 
Активност за обука: Планирање и предавање на лекција 
(Додаток A3) 

 

Во додатоците ќе најдете корисна вежба за обука која помага да 
се открие колку од овие пристапи за предавање се веќе 
применувани од кадарот и едноставно не ги забележуваат 
поради тоа што веќе ги познаваат. 

 
 
 
 

3.1. Работа во групи, парови и индивидуално 
 

Сите ученици имаат корист од работата во групи, во парови или 
индивидуално. Групирањето зависи од активноста и каде е паралелката 
во рамките на серија од лекции. Можеби е соодветно да се предава на 
целата паралелка, на пример, на почетокот на серија лекции кога се 
објаснуваат, демонстрираат или поставуваат прашања за да им се даде 
на учениците можност да одговараат и да дискутираат. 

 
За време на следните неколку лекции, главната активност може да се 
состои од групна работа, каде што учениците работат како група 
(спротивно на тоа во група) на некоја поврзана активност, иако можеби ќе 
треба да започнете со краток вовед за целата паралелка и објаснување на 
тоа што е потребно. 

 
Во зависност од задачата (решавање проблеми или испитување), работата 
во групи треба да им овозможи на учениците со различни способности да 
работат заедно. Поконтролиран степен на диференцирана работа може да 
се користи при групирање на учениците според постигнувањето. Во овој 
случај може да има поврзана, но поедноставена задача за некои ученици и 
потежок, поврзан предизвик за други.
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Завршната лекција на една работна единица може да се заснова на ученици кои 
развиваат свои сопствени загатки или игри за да покажат што е научено во текот на 
единицата. Понекогаш нивоата на ентузијазам или надареност за ваков вид задача може 
да се разликуваат помеѓу учениците. Во овој случај, работата во парови може да биде 
посоодветна. За време на лекцијата, различни парови може да бидат поддржани како што 
е потребно. 

 
Учениците кои работат индивидуално може да почнат да напредуваат со својата задача 
веднаш по главниот вовед, откако неколку ученици веќе работат на активност или кратка 
вежба, а на други им е потребно поголемо вложување од страна на наставникот. 

 
Пристапот кон предавањето математика, препорачан со рамката, се заснова на многу 
јасни принципи: 

 
• лекција по математика секој ден; 

 

• нагласување на умствената пресметка; 
 

• обемна примена на активно учење; 
 

• контролирана диференцијација при што сите ученици се вклучени во математиката 
која се однесува на вообичаена тема; 

 

• директна настава и интерактивна усна работа со целата паралелка, групи, парови и 
поединци. 

 
Директна настава 

 
За време на секоја лекција, треба да се помине колку е можно повеќе време на директна 
настава и испрашување на целата паралелка, групи или поединци. Висококвалитетното 
предавање е усно, интерактивно и полно со живот и треба да биде двонасочен процес 
помеѓу наставникот и учениците. Учениците треба да имаат активна улога поставувајќи и 
одговарајќи на прашања, придонесувајќи за дискусии и објаснувајќи и демонстрирајќи ги 
своите методи на остатокот од паралелката или групата. 

 
Мотивација 

 
Со цел учениците да го постигнат својот полн потенцијал, важно е тие да останат на 
задачата, да се ангажираат по предметот и да станат активни ученици, честопати 
преземајќи ја во свои раце одговорноста за сопственото учење. Активното учење им 
помага на учениците да веруваат во знаењето и во научените вештини кои ќе ги 
применуваат. Наставниците треба да ги слушаат и да ги користат идеите на ученикот за 
да покажат дека тие се вреднуваат. Ова може да го направи учењето пријатно искуство за 
наставникот и за ученикот истовремено. Учениците секако ќе направат грешки доколку 
преземат одредени ризици, но тие се важен дел од процесот на учењето. 
 
За да се случи ова, средината на училницата треба да биде смирена, отворена и искрена 
за учење. Врските треба да бидат пријателски и фокусирани на учењето, со оглед на тоа 
дека се двонасочен процес. 

 
Предизвик 

 
За сите ученици да го достигнат планираното ниво на постигнување, наставниците треба 
да имаат многу високи, но реални очекувања. Тие треба да бидат споделени со ученикот. 
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Наставниците треба да ги предизвикаат учениците: 

 
• да преземат одговорност и да користат иницијатива; 

 

• да бидат независни и активни; 
 

• да поставуваат прашања и да проценуваат; 
 

• да споделуваат искуства и идеи; 
 

• да поставуваат свои сопствени цели на учењето; 
 

• да вреднуваат висококвалитетна работа и никогаш да не бидат задоволни со нешто помалку. 
 
 
 

3.2. Споделување на целта на учењето 
 
Појаснувањето на целите на учениците е суштински дел за да им се даде моќ над (и 
одговорност за) сопственото учење. Знаејќи како да се поврзат целите како разбирлива 
целина на среден и долг рок, овозможува една лепеза на учење, патека по која патуваат 
учениците. Краткорочниот план ќе има избрани цели за лекцијата. При предавање на 
лекцијата, целите треба да бидат споделувани со учениците. Во оваа фаза е потребно 
понатамошно разделување на целите. 
 
Пред сè, зборот цел сам по себе треба да биде полесен за да се разбере. „Денеска 
учиме да…“ е полесна фраза. 
 
Кога целите или намерите на учењето се споделени, учениците стануваат повклучени, 
имаат подобро разбирање за она што треба да го направат и може да коментираат за 
сопственото учење. 

 
• Разбирањето на она што е предвидено да се научи е од витална важност за учениците. 

 

• Давањето намера за учење одзема многу малку време. Тоа може да се врши истовремено како што се 
даваат инструкциите. 

 

• Тоа може да се прикажува и да се чита заедно. 
 

• Треба да се разјасни, така што може да е неопходна конверзацијата ученик- говор. 
 
 
 

Активност за обука: Споделување на целите на учењето (Додаток A4) 
 

Во додатоците ќе најдете предложена активност за обука која има одредени 
детали за тоа како би можело ова да се направи со различни групи ученици. Ова, 
исто така, може да помогне при оценувањето. 

 
 
Изнаоѓањето на вистинските зборови за на паралелката да ѝ се објасни целта на учењето 
ќе се подобрува со праксата и не треба да се пишува во планот за лекцијата. Сепак, може 
да биде корисен еден лист со забелешки. Полесно е- целите на учењето во среднорочниот 
план се јасни. Користените зборови, исто така, ќе се поврзат одблиску со „критериумите за 
успех“ (погледнете подолу). 
 
Пример на прераскажување на реченица 

 
Цел: Да се проценат и споредат капацитетите со директна споредба, потоа со користење 
нестандардни единици мерки. 

 
Користени зборови: „Сакам да ми кажеш кој од овие садови може да собере 
повеќе вода. Потоа сакам да провериш со гледање, колку чаши вода се потребни 
за да се наполни секој сад.” 
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Овозможувањето целите да им бидат достапни за учениците ќе треба да се изврши од 
страна на индивидуални наставници, бидејќи тие најдобро ги познаваат учениците. 
Испораката на предметната содржина по математика бара специфичен речник. За да 
ви помогнеме со ова, листа – речник е вклучена во планот за работа. 
 
Понекогаш корисно е да се претстави целта на учењето како прашање. 
 
На пример, „Дали можете да ги именувате овие различни форми и да ги сортирате во 
групи?“ 
 
Потоа, ова прашање им помага на учениците да ги воспостават важните критериуми за 
успех. Критериумите за успех честопати може да се запишат или прераскажат како 
изјави од типот „Јас можам …“. 
 
На пример, овде поврзаните критериуми за успех би можеле да бидат: 
 
„Јас можам да ги именувам овие различни форми.“ и 

„Јас можам да ги сортирам во групи со различен број на страни.“ 
 

 
Создавање критериуми за успех 

 
Разбирањето на целта за учење од страна на учениците е целосно развиена ако е 
проследена со поканата до нив тие да создадат критериуми за успех. Овие 
критериуми за успех им овозможуваат на наставниците и на учениците како да знаат во 
која точка од учењето е постигната целта. 

 
Постојат многу начини како да се направи ова: 

 
• дискусија во целата паралелка; 

 

• групна дискусија проследена со повратен одговор од целата паралелка; 
 

• групна дискусија каде што задачата е диференцирана и учениците работат со еден 
возрасен на својата задача; 

 

• користење партнери за разговор. 
 

Еден од најдобрите начини да се добијат критериумите за успех со учениците е да се 
користат примероци од работата од претходната година.  

 
• Изберете две парчиња од работата – едно кое ги има повеќето, ако не и сите 

барања, и едно кое не ги вклучува сите нив. 
 

• Побарајте од учениците да дискутираат со, на пример, нивните партнери за разговор 
за тоа што им се допаѓа во врска со работата и што би можело да се подобри. 

 

• Повратните коментари може да се соберат и учениците може да одлучат кои се 
најважните работи за кои треба да се размислува при завршувањето на 
задачата. На овој начин се создаваат критериуми за успех. 

 

Целта на учењето и критериумите за успех треба да бидат прикажани во текот на 
лекцијата. Критериумите можат да бидат во форма на „чекори“, така што учениците 
можат да го проверат својот успех набљудувајќи ја патеката искреирана од „чекорите“. 

 
Учениците работат независно на задачата на лекцијата. Пред да завршат, може да се 
побара од нив да кажат колку ги исполниле критериумите и ова да го евидентираат во 
својата работа. Исто така, ова би можело да биде споделувана активност доколку 
учениците се групирани во парови кои создаваат „партнер за разговор“. 

 
Откако учениците ќе се навикнат на рутината да создаваат критериуми за успех, која 
може да се случува често, таа не е задолжителна за сите задачи. Можеби ќе бидете 
загрижени што нема да има доволно време во лекциите за да се стори ова. Сепак, брзо 
ќе откриете дека времето повеќе не се троши залудно на повторување на инструкциите 
од задачата, бидејќи сега сите ученици разбираат што треба да направат и имаат желба 
да продолжат и да ја завршат задачата. 
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Давање централна улога на критериумите за успех во лекциите и овозможување на 
учениците да ги создадат: 
 
• им помага на учениците да добијат поголемо разбирање за она што треба да го направат; 
 

• им дава на учениците сопственост на критериумите така што тие можат да создадат успешен 
„производ“; 
 

• им дава на учениците основа за самопроценување и проценка на другите ученици; 
 

• им овозможува на учениците да станат активни ученици. 
 
Погледнете го делот за оценување во однос на тоа како создавањето на критериумите за успех се 
вклупува во техниките за формативно оценување. 

 
 
       Активност за обука: Создавање на критериуми за успех со учениците 

(Додаток A5) 
 

Во додатоците ќе најдете активност за обука за тоа како да создадете критериуми 
за успех со Вашите ученици. Со развивање на нивната стручност наставниците ќе 
си најдат свои начини како да го сторат ова. 

 
 
 
Партнери за разговор 

 
Користењето партнери за разговор може да создаде многу позитивна атмосфера во 
училницата бидејќи учениците самите работат со различни луѓе – луѓе кои тие воопшто 
не ги познаваат. Наставниците можат да одлучат како да ги организираат партнерите за 
разговор на структуиран и на случаен начин. 
 
Учениците се возбудени од добивањето нов партнер за разговор при секоја ротација. 
Комбинациите на партнери можат да вклучат кого било во одделението, сите тие се 
вклучени. Ова честопати може да има придобивки за учениците со посебни образовни 
потреби. Покрај тоа, примената на партнери за разговор може да резултира со 
зголемена толеранција и почит, подобрено однесување и зголемено самопочитување. 
 

3.3. Активно учење 
 
Активното учење или ученик-центрираното учење е пристап кон образованието кој се 
фоксуира на потребите на учениците наместо на оние вклучени во образовниот 
процес како администратори или наставници. 
 
Фокусот не е само на она што е научено, туку и на тоа како треба да се поттикнува 
ефикасното учење. Затоа, начинот на кој учениците учат станува главен фокус на 
наставникот. Веќе потврдивме дека учениците учат на различни начини и имаат 
различни стилови на учење, затоа личните и индивидуалните одговори се поттикнуваат 
со цел да се максимизира ефекасноста на учењето и да се пренесе знаењето заедно со 
факти и вештини. Тоа е ефект на овој вид пристап, кој предизвикува други настани, при 
што помага да се поттикне креативноста кај учениците и да се изгради доверба. 

 
• Слушам – Заборавам 

 

• Гледам – Верувам 
 

• Правам – Разбирам 
 
Учењето е активен, динамичен процес во кој врските (помеѓу различни факти, идеи и 
процеси) постојано се менуваат. Таквите врски се поттикнуваат преку дијалог помеѓу 
наставниците и учениците и помеѓу учениците и нивните соученици. 

 
Учениците се поттикнати да ги формулираат и реформулираат своите хипотези во 
решавањето на проблемите и задачите на коишто работат како дел од овие дискусии. 
На овој начин учениците конструираат свои сопствени значења со зборување, 
слушање, пишување, читање и одразување на содржината, идеите, прашањата и 
проблемите. 
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Наставната програма не е организирана само околу „фактите“ кои ученикот треба да ги 
стекне, туку и подлабоко околу процесите преку кои треба да се развие учењето. Во 
примарната фаза особено е важно наставниците да разберат дека целта на формативното 
оценување не е да се „измери“ активноста на ученикот во поглед на бројот на „фактите“ кои 
треба да ги стекне, туку да се натераат учениците да ги разберат процесите преку кои тие 
стигнуваат до одредени заклучоци во решавањето на зададената задача/проблем. Овде е 
важен конструктивниот и постојаниот повратен одговор. Развојот на свесноста и 
вклученоста во планирањето и процесите на нивното сопствено учење, како што е 
наведено погоре (на пример, преку употреба на споделени намери на учењето и 
критериуми за успех добиени од ученикот и преку развој на вештини за самооценување и 
оценување од соучениците), им дава надлежност врз нивното сопствено унапредување и 
го зголемува значењето на тој процес. 

 
Улогата на наставникот во планирањето, обезбедувањето и адаптирањето на искуствата 
за учење за да се опфати опсегот на способности за учење (диференцијација) е од 
централна важност за промовирање на вештините и развојот на знаењето. Добрата 
диференцијација е клучот. 

 
 

3.4. Диференцијација 
 

Диференцијација е кога наставникот ги одразува потребите на учениците и ги усогласува 
наставните методи, задачите за учење, ресурсите или средината на поединци или групи. 
Постојат голем број причини за опсегот на потребите на учениците, но клучниот принцип 
е што преку диференцијацијата сите ученици можат да станат успешни. 

 
Главните причини за потребата за диференцијација во одделенската настава се: 

 
• нивото на способност на ученикот – ова е за поддржување на помалку 

способните како и за предизвикување на најспособните; 
 

• личните стилови на учење или темпото на работа. 
 

Начини на дефинирање 
 

Има многу начини на кои наставниците можат да создадат или да прилагодат наставни 
методи или материјали за да му дадат на секој ученик можност за предизвик и успех. 

 
• Со користење групи според способноста. Највообичаен начин на диференцијација е 

тогаш кога за некои предмети учениците се поставуваат во високи, просечни или во 
ниски групи на способност. Ова може да биде најефикасен начин за да му се помогне на 
наставникот да ја усогласи работата со различните нивоа, но понекогаш предизвикува 
помалку способните ученици да развијат ниска слика за себе, особено доколку 
групирањата ретко се ревидираат. 

 

• Со користење групи со различна способност. Алтернатива на овој метод би можело 
да биде да се групираат учениците според полот, возраста, пријателството или други 
критериуми. Ова спречува клеветење и истражувањето покажало дека помалку 
способните ученици работат подобро во групи со различна способност. Сепак, 
поспособните ученици можеби нема да го достигнат својот потенцијал и нема 
задолжително да бидат предизвикани како што се во групи со иста способност. 

 

• Со менување на задачата. Ова е кога учениците имаат иста активност или ги 
остваруваат истите цели, но на различни начини. 
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• Со менување на исходот.  Ова е кога учениците очекуваат да достигнат различни 

стандарди со учење преку прилагодени стилови на учење или ресурси. На некои 
ученици може да им се потребни поопширни активности. Тие треба да се засноваат на 
истата цел на учењето како за остатокот од паралелката и треба да бидат многу високи, 
но со реални очекувања. Предизвикајте ги учениците да преземат одговорност и да 
бидат независни и активни и да го испитаат и проценат своето учење. На крајот од 
лекцијата, од нив може да се побара да споделат искуства и идеи, така што целата 
паралелка може да види и да слушне математика на повисоко ниво. Во некои случаи 
тие можат да постават свои сопствени критериуми за успех. 

• Со менување на примената на ресурсите. Ова е кога учениците имаат планирано 
активности кои овозможуваат нивно конкретно или апстрактно разбирање. Учениците 
на пониско ниво на разбирање ќе треба да работат со повеќе физички, допирливи 
модели (кои го ублажуваат нивото на апстракција). Учениците на повисоко ниво на 
разбирање ќе можат да работат побрзо со 2Д модели или со писмени информации и 
дијаграми. 

 

Писмената работа или домашната работа може да се прилагоди за да одговара на 
конкретните потреби доколку на ученикот му е потребна поголема помош за да го 
разбере напишаниот збор. Може да се користат зголемена графика, илустрации кои 
овозможуваат насоки за значењето на зборовите или аудио ресурсите. Речникот може 
да биде полесен и задачата може да се подели на поедноставни чекори. Учениците 
на кои им е потребна дополнителна поддршка, може да бидат поттикнати за да ги 
изберат своите сопствени поддржувачки материјали. 

 

• Со давање задачи со отворен одговор. Ова честопати е случај кога се испитуваат 
учениците. Тие обично почнуваат со прашање кое има неколку можни одговори. 

 
Важно е сите ученици да имаат можност да учествуваат во дискусијата и да можат да 
одговараат усно или преку карти, симболи, допирливи материјали, специјално 
прилагодени или специјализирани ресурси, или со поддршка на возрасен. 
 
Важно е да се запамти дека Вие како наставник имате за цел учениците за коишто се 
грижите да напредуваат на своето конкретно ниво во текот на годината. Можно е да 
има цели во рамките на училиштето кои треба да бидат исполнети, но Ваша работа е 
да покажете дека сите на кои им предавате го подобриле знаењето, разбирањето и 
практичните вештини до крајот на годината. Ова ќе биде можно само доколку има 
докази за добра диференцијација во Вашите лекции. Ова ќе Ви овозможи да 
планирате за индивидуалните потреби за учење и да поттикнете предизвик и успех 
за сите ученици на сите Ваши часови. 
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ДЕЛ 4: ОЦЕНУВАЊЕ 
 
 

4.1. Што е оценување? 
 

Како и со планирањето, корисно е да се размислува за оценувањето како 
три поврзани нивоа: краткорочни оценувања, кои се неформален дел на 
секоја лекција; среднорочни оценувања, кои се користат за преглед и 
евидентирање на напредокот кој учениците го постигнуваат со текот на 
времето во врска со клучните исходи, и долгорочни оценувања, кои се 
користат на крајот на училишната година со цел да се следи напредокот 
и постигнувањето наспроти училишните и надворешните цели. 

 
Видови оценување 

 
Формативно: да се утврди дали учениците го исполниле 

исходот на учењето или се на пат да го сторат 
тоа (и двете се на краток и среден рок). 

 
Сумативно: да се „сумира“ што постигнале учениците. (Ова е 

долгорочно.) 
 

Функции 
 

Формативна дијагноза: да се утврди зошто учениците не разбираат или имаат 
некаква потешкотија со некоја тема или идеја и да се 
користат овие информации за да се преземе соодветно 
дејство за да се поправат грешките или 
недоразбирањата. 

 
Формативна проценка: да се утврди дали дејството после дијагнозата ги 

има решено потешкотиите на ученикот. 
 

Сумативна проценка: да се утврди кое генерално ниво на способност и 
имаат стекнато учениците во поглед на разбирање, 
избор и примена на знаењето и вештините кои ги 
научиле. Овој вид оценување се користи како 
средство за известување на другите релеватни лица 
и родителите за реалните постигања на учениците. 

 
Формативното оценување е процесот со кој анализираме и 
прегледуваме што има научено ученикот и како го има научено истото. 
За повеќето наставници ова е нераздвоен процес од реалниот процес на 
предавање во кој секојдневните следења во училницата може да 
помогнат да се изгради целосно оформена слика за напредокот на едно 
лице со текот на времето. Ефекасното формативно оценување вклучува 
напредок на учениците и донесување одлуки за следните чекори кои ќе 
бидат потребни за да се разгледаат нивните развојни потреби. 
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4.2. Користење формативно оценување за 
зголемување на постигањето 

 
Резиме на формативното оценување како што е опишано досега. 

 
ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ 

 
 
 

Користи јасно 
споделени 
критериуми 

Користи голем 
број техники 

Се заснова на 
предности и 
развива стратегии 
за надминување 
на слабостите 

Обезбедува 
редовен 
значаен 
повратен 
одговор за 
ученикот 

 
 
 

така што 
 
 

ученикот е вклучен во 
процесот 

ученикот се чувствува  
познато и вреднувано 

 
 

така што 
 
 
 

ученикот доживува зголемено 
самопочитување и самодоверба 

 
 
 

така што 
 
 
 

се подобрува мотивацијата на ученикот 
 

 
 

така што 
 
 

зголемено е нивото на постигање на ученикот 
 

Оценувањето прави разлика кај учењето. Понатаму, тоа може да направи позитивна 
разлика кога учениците се активно вклучени со своето учење. 
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Влијанието на оценувањето 

 
Размислувањето, учењето и оценувањето може да бидат поврзани на креативен и 
интегриран (комбиниран) начин. Сликата подолу се обидува да ја прикаже оваа врска. 
 

ОЦЕНУВАЊЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМИСЛУВАЊЕ охрабрува УЧЕЊЕ 
 
 
 
Размислувањето го поттикнува учењето што овозможува да се одвива оценувањето. 
За возврат, оценувањето го мотивира размислувањето и учењето. 

 
Навратете се на претходните делови од овој водич и разгледајте како некои од работите 
за коишто зборувавме, како што е вклучување на учениците во сопственото учење, 
споделувањето на исходите од учењето и создавањето критериуми за успех, корисноста 
од учењето насочено кон ученикот итн. можат да се комбинираат со генералните и 
неформалните видови на оценување кои ги користите во училницата. 

 
Една од целите на оценувањето е да обезбеди информации за различна публика. 

Подолу е резимето за тоа кога и како може да се одвива оценувањето. 

• За време на  директно испрашување 
    лекцијата:          интеракција/дискусија 
           набљудување 

 

• Крај на лекцијата: тест за брз преглед (да/не итн.) 
 

• По лекцијата: оценување на домашната 
задача 

• Крај на единицата:  тест или фокусирана задача (домашна работа) 
 

• Крај на годината: подолг текст кој ја опфаќа работата во текот целата година. 
 
 
Затоа формативното оценување е интегрален дел од наставата и учењето и не треба да се  
„додаде“ на активностите. Тоа помага да се даде значење на наставната програма за 
секој ученик. Понатаму, тоа овозможува учењето кај секој ученик да напредува со 
оптимална стапка. 
 
Резултатите од проценката без разлика дали на краток, среден или на долг рок, треба да 
дадат директни информации за постигањата на учениците во однос на целите. Без 
разлика дали ги разгледувате чекорите кои се потребни за достигање поединечна цел 
или постигање на цели со текот на времето, тие треба да се однесуваат на критериумот 
(договорено мерење или стандард што треба да се постигне како „критериумите за успех“ 
дискутирани претходно.) 

сти
му
ли
ра 

сти
му
ли
ра ов

оз
мо
жу
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Таквите критериуми треба да бидат јасни и добро воспоставени. Начините на кои се 
поставуваат и користат критериумите треба да одразуваат патеки на образовен развој 
кои можат да се следат и кои нудат континуитет за оценувањето од страна на ученикот 
на различна возраст: оценувањата треба да се однесуваат на напредувањето. На 
неформално ниво, на пример, можеби би сакале да измерите колку добро поединци ја  
разбрале содржината на единицата или лекцијата. 
 
На повисоко ниво, да речеме тестирања на крајот на годината, резултатите од 
оценувањето треба да овозможат споредба помеѓу одделенијата и училиштата така што 
колегите ќе можат да споделат заеднички јазик и да договорат стандарди: оценувањата 
треба да бидат умерени. 
 
Можеби најважно е што учениците треба да имаат улога во своето сопствено 
оценување. Тие точно треба да знаат што се очекува од нив и, исто така, да можат да 
понудат лично гледиште за нивното извршување. 

 
 

Учениците треба да знаат 
• до каде се со учењето; 

 

• каде одат; 
 

• како да се стигнат таму. 
 

Суштински принципи на формативното оценување 
• Споделување на целите на учењето и критериумите за успех, и двете на долг рок и 
краток рок. 

 

• Активностите мора да се совпаднат со целите на учењето. 
 

• Развој на критериумите за успех со учениците. 
 

• Фокусот на критериумите за успех треба да биде како тие ќе ја постигнат целта на 
учењето. 

 

• Ефиксното поставување прашања треба да одговара на намената давајќи им време за 
размислување на учениците. 

 

• Учениците треба да бидат активно вклучени во самопроценката. 
 

Оценување за учење 
 

„Оценувањето за учење“ ги спојува заедно сите идеи погоре како концептуален пристап. 
Добриот краток преглед на работата за концептот беше обезбеден од страна на 
Надлежниот орган за квалификации и наставни програми на Англија (England’s 
Qualifications and Curriculum Authority - QCA). Тој стана широко прифатен и се одвива на 
следниот начин: 

 
1. Обезбедување ефикасен повратен одговор за учениците. 

 

2. Активна вклученост на учениците во сопственото учење. 
 

3. Прилагодување на учењето за да се земат предвид резултатите од оценувањето. 
 

4. Препознавање на длабокото влијание кое оценувањето го има врз мотивацијата и 
самопочитувањето на учениците, од кои и двете суштински влијаат врз учењето. 

 

5. Потребата учениците да можат да се оценат себеси и да разберат како да се 
подобруваат.
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4.3. Развој на оценувањето во училницата 
 
Овој под-дел се однесува на развојните фази за проценка во училницата. Дијаграмот 
подолу покажува што треба да биде оценувањето. 

 
 
 

ПОЗИТИВНО  
ОЦЕНУВАЊЕТО 

ТРЕБА ДА БИДЕ... 

УПРАВЛИВО 

 
 

ПОСТОЈАНО  
 
ВАЛИДНО 

 
      КОРИСНО И   
     КОРИСТЕНО 

 
 
 
 
За да се поддржи развојот на оценувањето во училницата, наставниците треба да 
изградат свои вештини и знаење така што ќе стане составен дел од праксата во 
училницата. Следната активност за обука Ви овозможува да го одредите степенот до кој 
формативното оценување веќе се практикува во Вашето училиште. 

 
 

Активност за обука: Идентификување на постоечките формативни  
вештини за оценување (Додаток A6) 
• Да се процени кои вештини за формативно оценување веќе постојат помеѓу 

кадарот- ова им дава на сите можност да ги земат предвид елементите на 
формативното оценување. Тоа е вредна ревизорска алатка. 

 

• Потоа можете да потполните лист со резиме за да покажете кои области 
чувствувате дека треба да се поддржат. (Истовремено, ревизијата овозможува и 
можност за да ги примените вештините кои кадарот веќе ги има развиено.) 

 

• На крајот, училишните менаџери може да ги користат резултатите од ревизијата на 
вештините за да ги планираат потребите за обука за целото училиште – некои од 
нив може да бидат остварени со стручност која веќе ја има во училиштето 
(прикажана на индивидуалните листови со резиме) или некои од нив можат да 
бидат остварени со обезбедување на надворешен обучувач. 

 

 
 
 
 

4.4. Техники за оценување 
 
Постојат многу начини како пристап на формативното оценување. Можете да ги 
идентификувате најсоодветните начини во фазата на планирање и да ги посочите во 
Вашите планови. 

 
Оценувањето кое реално може да се извршува делумно ќе зависи од избраните техники 
за оценување и соодветноста на задачата за оценување. Ќе треба да знаете дека 
клучните аспекти на учењето се разбрани за да продложите со следната лекција или 
единица и ќе треба да донесете одлука за најдобрите техники за оценување на истите. 
Еве неколку насоки. 
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Техниките за оценување генерално спаѓаат во две пошироки категории: 
 

Производ – Ученикот мора да работи самостојно за да се направи ефекасно 
оценување, а проценката е направена откако била завршена 
задачата. 

 
Процес – Ученикот работи самостојно, но се оценува процесот на учење и 

затоа оценувањата мора да се вршат во времето кога се одвива 
учењето. 

 
или Ученикот работи во соработлива група. Произлегуваат прашања за 

тоа како да се идентификува придонесот на еден ученик, особено 
кога вежбата зависи од кооперативниот напор од страна на сите. 

 
Прво ќе го разгледаме процесот на оценување. 

 

 
1. Прашање и одговор 

 

 
Прашања со отворен 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 оценување на применетото знаење по 
математика од страна на учениците. 

 
• Форма на поставување прашања од повисок ред. 

 

• Бара проширен одговор. 
 

• Одговорите генерално се разликуваат. 
 

• Прашањата се отворени за толкување. 
 

Прашања со затворен одговор – овие бараат конечни одговори и бараат мал опис 
или појаснување. Тие се корисни за оценка на познати факти. 

 
• Форма на поставување прашања од понизок ред. 

 

• Обично бара одговор со само еден збор. 
 

• Обично има само точен или погрешен одговор. 
 

Типови прашања 
 

Прашања со присетување (факти): 
 

• честопати се користат на почетокот на лекцијата за да се поттикне 
потсетување и да се подобри брзината; 

 

• може да станат досадни доколку се користат прекумерно;  
 

• целта треба да биде јасна за 
учениците; 

 

• претпоставува дека знаењето е веќе 
познато; 

 

• бара одговор од само еден збор; 
 

• корисно за зајакнување и оценување на учењето на крај на лекцијата.
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Прашања за набљудување: 

 
• се користат за да ги натераат учениците да ги увидат моделите; 

 

• прашањата ќе претпостават одредено фактичко знаење; 
 

• од учениците се бара да објаснат или да прикажат нешто, обично со користење проширен говор; 
 

• обично се поставуваат во врска со серии на примери, дијаграм или парче структуиран апарат. 
 
Прашања за размислување: 

 
• одговорите се стремат да бидат проширени; 

 

• важни се за решавање проблеми и испитувања; 
 

• учениците треба да ги поврзуваат математичките операции со реални проблеми и значења; 
 

• учениците треба да ја разоткријат математиката зад зборовите; 
 

• од учениците може да се побара да ги илустрираат своите објаснувања со 
прикажување пример при артикулирање на одговорот. 

 

Учениците ќе дадат подобар одговор на учењето доколку Вие: 
 
• поставувате помалку подобри прашања. 

 

Две или три добро осмислени прашања се подобри отколку десет кои не се многу 
прецизни. Да се избегнува поставување прашања кои бараат одговор само со  
„да“ или „не“. 

 
• Барање подобри одговори 

 

Ако има помалку прашања, има време да се поттикнат повеќе одговори и да се овозможи 
повеќе време за размислување. Работете на добивање подобри одговори. 

 
• Поттикнете ги учениците да поставуваат повеќе прашања 

 

Способноста за поставување прашање е една од клучните цели на доброто учење и 
претставува вештина која треба да се научи и вежба. Вреднувајте ги прашањата на учениците 
исто колку и нивните одговори. 

 
Активност за обука: Ефекасно користење на прашања (Додаток A7) 

 

Оваа вежба може да се извршува од групи наставници за да се истражат 
различните видови прашања кои наставниците можат да ги постават. Тоа, исто 
така, помага наставниците да одлучуваат за типовите прашања кои би сакале 
да ги постават во училницата. Активноста се стреми да поттикне дискусија 
помеѓу колегите за да се подобри нивната стручност. 

 
 
2. Набљудување 

 
Размислете за она што го кажавме во врска со активното учење и како тоа му дава 
значење на знаењето, поставувајќи го во контекст на оформено искуство. 
Размислете за тоа како ова искуство и знаење може да се поврзат до поширок 
континуитет на знаењето со тоа што ќе им овозможите на учениците да разберат 
каде се наоѓаат во однос на напредокот на учењето. 
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Учениците имаат различни стилови на учење и активното/искуствено учење Ви дава, како 
наставник, можност да пристапите на една тема на многу различни начини одеднаш. Тоа 
Ви дава можност и да набљудувате како индивидуалните ученици учат, кои теми најдобро 
ги учат и на кој конкретен начин учат најдобро. Ова може да Ви даде информација за 
планирањето во поглед на нивниот развој и, исто така, во поглед на подобрување на 
Вашата сопствена испорака со текот на времето. 

 
Размислете што има влијание врз умот на еден млад ученик: 

 

гледање? * размислување? * слушање? * чувствување? * 
 

Тие би можеле приближно да се преведат во: 
 

- практична активност; 

- истражување; 

- решавање проблем; 

- игра. 

Ќе треба да земете предвид како ќе се случува некое набљудување, како што е: 
 

 
Физичката локација на наставникот 

 
• Наставникот седи со група ученици каде што секоја учесничка улога е „надвор“  од 

оценувањето кое треба да се изврши. 
 

• Наставникот седи до група ученици каде што улогата е пасивна и разбрана од страна на 
учениците. Ако биде потребна каква било интервенција за да се прошират 
објаснувањата итн., тогаш истата мора да се случи бидејќи оценувањето не се однесува 
на создавање заканувачка ситуација која може да се покаже како застрашувачка за 
младиот ум. Станува збор за тоа да се биде дел од позитивно доживување на учењето. 
(Оценувањето може да продолжи дури иако треба да се направат прилагодувања на 
главната цел и очекуваните исходи.) 

 

• Наставникот седи подалеку од учениците, но во одредена ситуација може да ги исполни 
барањата на проценката. 

 
Учениците кои се оценуваат 

 
• Учениците мора да бидат вклучени, како и со сите оценувања, со соодветните 

кретериуми на почетокот на активноста. 
 

• Прашањата кои се однесуваат на соработката мора позитивно да се разгледуваат. Како 
средство за поттикнување на учењето, учениците треба да комуницираат и ова не 
треба да се отфрла во поглед на давање валидни оценувања. Вниманието треба да 
биде фокусирано така што овие прашања нема да се воочуваат како проблем, туку како 
позитивен придонес за процесот на учење. Во тој поглед, професионалното 
расудување на наставникот игра решавачка улога во утврдувањето на она што го 
постигнал секој ученик. 

 

Набљудувањето, оценувањето и планирањето ги поддржуваат развојот и учењето на 
учениците. Набљудувањето го опишува процесот на следање на слушателите, слушајќи 
ги и запишувајќи ги забелешките за она што го гледаме и слушаме. Го оценуваме 
напредокот на учениците со анализирање на нашите набљудувања и со носењето 
одлуки за нив. Ги планираме следните чекори во учењето кај учениците и ова ќе следи 
од набљудувањата и проценките. 
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Техники 1 и 2 (прашање и одговор, и следење) се од типот на „процесот“ каде 
што концентрација на еден ученик или мала група се бара за кратко време. 
Бројот на одлуки за оценување е ограничен на еден или на мал број цели. 

 
Техниката 3 подолу е од типот на „производ“. Голем дел од истата може да се 
одвива надвор од училницата. Ова овозможува запишување на одлуките 
настрана од ограничувањата на училницата. Голем број цели може да бидат 
остварени. Истовремено мора да се нагласи дека оценувањето на работата со 
ученикот може да биде пример за одлична пракса. 

 
3. Давање повратен одговор 

 
Повратниот одговор може да биде устен или писмен. Секој повратен одговор треба да 
биде позитивен и разбирлив за учениците. Ние постојано им даваме повратен одговор на 
нашите ученици. Нашиот одговор на нивните придонеси во сесиите на испрашување или 
дискусиите мора да биде устен, но, исто така, може да биде невербален – насмевка или 
гест. Постојат безброј примери за тоа кога го правиме ова – насмевка на почеток на 
лекција, климање со глава. Подолу се набројани голем број различни техники за давање 
повратен одговор. 

 

 
a) Устен повратен одговор 

 
Усниот повратен одговор е потенцијално најефикасна форма на повратен одговор. 
Поттикнувањето на учениците да разговараат меѓу себе пред одговарање на прашањата 
го зголемува нивното постигање. Тоа е најприродно и најчесто доживување од 
повратниот одговор за нив. Јазикот на училницата има огромно влијание и треба да 
создаде средина каде што слободното зборување за учењето е позитивно. Усниот 
повратен одговор од наставниците треба главно да биде фокусиран на целта на учењето 
и на критериумите за успех на лекцијата. Повратниот одговор може да се даде на 
поединец, група или на целиот клас: Таму каде што се користи вербален повратен 
одговор за да се даде одговор на писмената работа, задачата треба да биде обележана 
со „ВПО“ (вербален повратен одговор) и иницијализирана од страна на оценувачот. 
 
б) Невербален повратен одговор 
 
Ова е многу ефикасно, особено со многу мали ученици и конкурентниот елемент 
навистина ги мотивира неподготвените ученици во сите одделенија. Тој добива форма на 
системи за наградување или позитивни знаци за да покажат дека наставникот е 
задоволен со одговорот/одговорите на ученикот. Примерите вклучуваат примена на 
насмевка, „палците нагоре“, печат или лепенка за нивниот труд, или ѕвезда или поен за 
тимот на часот или на посебна табела. Понекогаш овие награди се нудат заедно со 
иницијативите, на пример, ученикот со најдобар резултат добива мал подарок на крајот 
од семестарот. 
 
в) Оценување од растојание 

 
Оценувањето треба да биде позитивно, јасно и соодветно во однос на својата цел – тоа 
треба да нуди позитивни придобивки за кадарот и учениците и исходите треба да се 
искористат во планирањето. Најефикасното оценување се случува кога работата се 
оценува заедно лице в лице, но доколку ова не се случува и работата се оценува 
настрана од ученикот, следното треба да биде земено предвид:  
 
Дали учениците можат да ги прочитаат Вашите коментари? 

 
Дали учениците можат да ги разберат Вашите коментари?  
 
Дали им оставате време за да го прочитаат Вашето оценување?



  

 
 

 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дали им оставате време за да се направи одредено подобрување на работата пред да се 
продолжи со следната активност; или дали очекувате ученикот да биде во можност да ги 
пренесе Вашите сугестии за подобрување на следиот дел од работата во нов контекст? 
 
г) Оценување со признание 
 
Ова е пристојно гледиште на работата и може да вклучува штиклирање или иницијал. Тоа 
подразбира дека некаков дијалог се случил за време на лекцијата, кој имал влијание врз 
учењето кај ученикот. Признанието едноставно ги информира другите дека работата била 
решавана усно, во група или од страна на целата паралелка. 
 
д) Оценување на затворена вежба 

 
Ова е кога работата заеднички се оценува и затоа се дадени помалку примери за работата. 
Учењето е приоритет и се споделуваат недоразбирања или грешки, а не се засилуваат. 
Картите со одговор може да им бидат дадени на учениците за да ја оценат сопствената 
работа, доколку била диференцирана. Таму каде што овој метод се користел во текот на 
часот, ученикот кој ја оценува работата ќе ја коментира со својот иницијал. 

 
ѓ) Мотивациско оценување 

 
Некои ученици бараат потврда од наставникот дека тие имаат постигање. Ние треба 
да ја поттикнеме внатрешната мотивација каде што ученикот може прво да го 
идентификува својот сопствен успех потоа и да го прослави истиот. Како генерално 
правило, ова оценување треба да биде колку што е можно попозитивно. 

 
е) Партнери за одговор 

 
Ова се однесува на ситуација кога двајца ученици заедно дискутираат за своите 
наоди, мисли, идеи или одговори пред да дадат одговор на паралелката или 
наставникот. Тие може да бидат во парови, во групи со слична или со различна 
способност. Тоа ги вклучува сите ученици во лекцијата, развива кооперативно и 
активно учење, класифицира мисли и создава средина „безбедна за разговор“. Може 
да се случи во воведот, како независна работа и пленарно (од целата паралелка). 
Партнерот за одговор Ви помага во Вашата работа, Ви нуди одраз на работата и Ви 
помага да ја подобрите работата.  

 
ж) Оценување на квалитетот 

 
Ова е кога потребите за успех и подобрувањето се истакнуваат наспроти критериумите за 
успех. Да се побара одредено мало подобрување има големо влијание врз работата на 
учениците и нивниот став во однос на подобрувањето и учењето. Ова не би се случило за 
секој дел од работата и со обука и моделирање од страна на наставникот учениците 
можат да бидат поттикнати да ја обележат сопствената и сечија друга работа со 
користење на овој пристап. Овој пристап може да се изврши усно, осбено со помали 
ученици, како и во писмена форма. 

 
з) Самооценување и оценување од соучениците 

 
Учениците треба да бидат вклучени колку е можно повеќе во анализата и конструктивната 
критика на сопствената работа. Ни би требало да ги поттикнеме учениците постојано да 
користат самопроценување, така што коментарот, гордоста од успехот, промената и 
подобрувањето ќе станат природен дел од процесот на учење. 
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Оценувањето на соучениците и самооценувањето претставуваат многу повеќе од оценување на 
сопствената или меѓусебната работа од страна на учениците. За да се подобри учењето, тоа мора да 
биде активност која ги вклучува учениците со квалитетот на нивната работа и им помага да се изразат 
за тоа како да ја подобрат. Оценувањето на соучениците им овозможува на учениците да си дадат 
меѓусебен фидбек така што ќе учат едни од други и заемно ќе се поддржуваат. Тоа додава вредна 
димензија на учењето: можноста за меѓусебен разговор, дискутирање и појаснување им овозможува 
да постигнат поголемо постигање од тоа што може да го научат без помош. Оценувањето на 
соучениците помага да се развие самооценувањето кое поттикнува независно учење, помагајќи им на 
учениците да преземат зголемена одговорност за сопствениот напредок. 

 
Понатамошен совет за оценувањето 

 
Времето поминато во давање повратен одговор во писмена форма мора да води кон 
подобрување на работата на ученикот. Понекогаш може да има фрустрирачки 
ефекти кога тие постојано ги повторуваат истите грешки. Писмените стратегии за 
повратен одговор треба да го направат процесот полесен и поефикасен.  
 
Повратниот одговор во писмена форма има други клучни функции: 

 
• Тој може да покаже што треба следно да се научи. Честопати може да се утврди 

истата грешка – можеби ова може да ја формира основата за дискусија од целата 
паралелка? Повратниот одговор од оценувањето треба да се планира во 
следната сесија. Учениците треба да се навикнат на повратен одговор како начин 
на учење. Тие честопати може да направат моментални подобрувања на својата 
работа. 

 
• Тоа, исто така, им покажува на наставниците колку било успешно предавањето – 

лесно е да се утврди кога некоја лекција или активност не придонела за 
учењето. 

 

• Позитивен исход е начинот на кој треба да се поправат плановите за следната лекција. 
 

При давање повратен одговор за работата во писмена форма: 
 

• Може да се користи маркер за да се обележи каде писмената работа била 
особено успешна. 

 

• Ако целта на учењето е запишана, страниците од работата може да станат 
позначајни за ученикот и за наставникот при разгледување на работата на 
подоцнежен датум. Може да се напише краток коментар во однос на целта на 
учењето за да се искаже дали била многу добро постигната или постигната. 
„Непостигната“ е многу негативен коментар. Има потреба од повеќе помош или 
делумно постигната  звучи многу подобро. Системот од кодови треба да 
функционира подеднакво добро. Истовремено, коментарот насочен кон ученикот 
е важен, на пример. Ова е многу структуиран и добро претставен извештај, Ана, 
уживав читајќи го. Ти благодарам. 

 

• Таму каде што целта на учењето не е запишана, на крајот од трудот треба да се 
запише коментар со повратен одговор во писмена форма кој го вклучува текстот 
од целта на учењето, на пример, Многу добро успеа да донесеш заклучок и да 
дадеш понатамошни предвидувања. Ако се користат лепливи ливчиња за 
учениците кои не се толку вешти во пишувањето, може да се користат зборовите 
предложени погоре. 

 

• За да се заштеди време потребно за водење евиденција, може да се свитка агол 
од страницата и да се обои за да се прикаже дека дел од трудот покажува 
постигање на конкретната цел. (Зборовната верзија може да се запише на 
почетокот од страна на постарите ученици. За помалите ученици наставникот 
може да запише код, на пример 2Eo8, кога дава повратен одговор за трудот во 
писмена форма. Училиштата и наставниците ќе имаат свои сопствени системи 
за водење евиденција – важно е да се запамети дека давањето повратен 
одговор во писмена форма на начини слични на предложените погоре 
заштедува многу документациска работа! 
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Многу од стратегиите опишани погоре, особено во самооценување и оценување на соучениците се 
примери за тоа каде може да се случи активното учење и оценување. 
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Домашна задача 
 
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 лекцијата по математика на училиште. 
 
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 во 
училницата од страна на учениците. Би можеле, на пример, да побарате: 
 
• 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; ако 
ова бил фокусот на работата во училиште, побарајте од учениците 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. 
 

• Подгответе го нивниот придонес за групната работа почната на улилиште и нека биде дел 
од презентација. 
 
Активностите надвор од часот треба да бидат кратки, чести и важни, како и 
разновидни, интересни и забавни. 
 
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. 
 
Водење дневници и портфолија 
 
Дневници 
 
Водењето дневник по математика е средство со кое учениците можат да ги 
евидентираат своите индивидуални одговори на целите на учењето. Со други 
зборови, тие извршуваат одредено самооценување. Во математика, употребата на 
дневници каде што учениците запишуваат што можат да сторат, како и начините со 
кои се справуваат со проблемите, дава јасна слика за начинот на кој поединецот ги 
решавал работите и што знае, разбира или може да стори. Причините за водење 
дневници можат да бидат трикратни: 
 
• да се зголеми квалитетот на учењето; 
 

• да се поттикне самооценувањето; 
 

• да Ви овозможи да откриете што разбрал или не разбрал ученикот. 
 
Може да се користат различни формати за дневниците, отворени коментари, одговори или 
прашалници. Прашалниците со отворен одговор може да имаат форма на кратки делови во 
посмена форма во која ученикот пишува за она што е научено во лекциите и за нивните 
реакции на активностите кои тие ги извршиле за време на неделата. Исто така, тоа може да 
вклучува коментари за нивните разгледувања и математички искуства. 
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Придобивки од пишувањето 
 
Има сигурни придобивки од пишувањето за математиката. Дневниците им овозможуваат 
на учениците да ги истражуваат своите мисли и да ги пренесат на друго лице, како и на 
самите себе. Оваа комуникација може да биде сликовита, графичка или писмена. 
Записот од страна на учениците Ви дава повратен одговор за содржината и нивото на 
математиката. Тоа, исто така, претставува средство за комуникација помеѓу Вас и 
учениците. Пишувањето им овозможува на учениците да ги објаснат концептите и 
мисловните процеси. Пишувањето поттикнува креативност и самодоверба и им 
овозможува на учениците да го одразат наученото. 
 
Портфолија 
 
Портфолијата може да бидат работен запис за завршената работа, што може 
да вклучува домашни задачи, записи во дневник или работа на час. 
 
Придобивки од портфолијата 
 
Портфолијата претставуваат начин за самооценување од страна на учениците. 
Самооценувањето може да ја подобри довербата во нивната способност да 
„изведување“ на математиката и им овозможува да станат понезависни. 
 
Портфолијата им даваат на учениците можност да го спојат сето она што го имаат 
научено и да го документираат својот напредок. Учениците не ја вклучуваат секогаш 
својата „најдобра“ работа, но може да покажат примери на друга работа која го прикажува 
нивниот напредок.
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ДЕЛ 5: ИНФОРМАЦИСКА И 
КОМУНИКАЦИСКА ТЕХНОЛОГИЈА 
 
 

Информациската и комуникациската технологија  (ИКТ) е вреден ресурс кој 
треба соодветно да се користи за да помогне да се развие знаење, вештини  и 
разбирање кај учениците. Сепак, важно е да се разгледа каде ИКТ може да 
додаде вредност на учењето во однос на други не-ИКТ ресурси. 

 
Планирање 

 
Како и со секое планирање, почнете со целите. 

 
ИКТ треба да ја подобри добрата настава. Треба да се користи во лекции само 
доколку поддржува добра пракса во наставата. Целиот опсег на ИКТ може да се 
користи на различни начини за да се исполнат две различни цели во наставата: 

 
• да ја поддржи Вашата настава; 

 

• да мотивира учење од страна на учениците. 
 

Пред да се донесе каква било одлука за користењето ИКТ во лекција или 
серија лекции, треба да бидат поставени некои прашања: 

 
• Дали тоа директно се однесува на наставните и учебните цели за таа лекција? 

 

• Дали наставникот и/или учениците можат да постигнат нешто поефикасно со 
тоа отколку без тоа? Погледнете ги вештините/ знаењето потребни со целта 
на учењето и размислете која активност најдобро би ја испорачала целта. 
Дали користењето ИКТ додава каква било вредност на исходот на оваа 
активност? 

 

• Внимавајте на креативен софтвер наместо на креативни ученици. Дали ИКТ 
која се користи ја зголемува и поттикнува креативноста кај учениците? 

 

• Дали е соодветна за целата паралелка, мала група или индивидуална 
работа? Дали треба да бидам вклучен во група која работи на активност 
на компјутер? 

 

• Дали е соодветна за возраста? 
 

• Како користењето на ИКТ ќе влијае на темпото на учење? 
 

•Дали им овозможува на учениците да дискутираат за своето учење? 
 

• Дали се однесува само на пасивно учење? 
 

• Дали дозволува активно учење? Дали учениците се под контрола? 
 

Наставниците треба да можат да ги изберат и да ги користат најсоодветните 
и најефекасните ресурси, вклучувајќи ИКТ, за да се исполнат нивните цели 
на учењето. 
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Вистинските ресурси за ИКТ може да помогнат во наставата и учењето математика на 
неколку начини вклучувајќи: 

 

• истражување, опишување и објаснување бројни низи; 
 

• вежбање и консолидирање вештини со броеви; 
 

• истражување модели со податоци; 
 

• проценка и споредување мерки за растојание, агол и време; 
 

• експериментирање со својства на форми и геометриски модели; 
 

• развој на математички речник, логичко размислување и вештини за решавање проблеми. 
 

Во зависност од целите на учењето и групирањето на паралелката, различни ресурси за 
ИКТ може да се користат поефективно од други. Некои се посоодветни за настава за 
целата паралелка, додека други може да се користат со мали групи. 

 
На пример: 

 
Дигиталната камера може да се користи од учениците на сите возрасти и на сите нивоа 
на способност за да се направат фотографии за да се прикажат примери на модел или 
форма во средината. Ова би можело да биде корисно при осмислување проба за 
математика низ училницата, училиштето или надворешната област. Назад во 
училиште, овие фотографии може подетално да се разгледуваат како еден вид филм 
со користење графички пакет. 

 
Поден робот (за потребите на наставата по математика) може да се користи од страна на 
учениците на сите возрасти и на сите нивоа на способност. Наставникот може да работи 
со групите ученици, поставувајќи им предизвик да работат на серии инструкции за да се 
придвижи роботот кон прав пат или наоколу. Потоа учениците може да ги променат и 
модифицираат инструкциите како што е потребно. Од некои ученици може да се побара 
да ги евидентираат инструкциите кои ќе ги користат другите групи. 
 
Дигитроните може да бидат најосновни за младите ученици или покомплексни за 
постарите ученици. Тие може да се користат за почетна работа со броеви и низи преку 
наставникот кој ќе работи со паралелката за да го поддржи предавањето за децимали и 
дропки. 

 
Интерактивната табла овозможува целата паралелка да биде дел од активноста. На 
пример, наставникот можеби ќе сака да ја дискутира и демонстрира низата броеви кои ја 
содржат цифрата 5 прво користејќи мрежа од 1 до 100, потоа мрежа од 101 до 200. 

 
Со користење компјутерска програма наставникот може да обезбеди електронски слики 
за да помогне учениците да развијат свое разбирање за внесувањето вредност или за 
квадратни или триаголни броеви. 
 
Аудиокасетата може да се користи од целата паралелка или од помала група за да се 
засили работата која се врши при таблицата за множење. Може да се снимат учениците 
како напамет ја кажуваат таблицата за множење и потоа може да ја слушаат својата 
работа. 

 
Телевизиските емитувања овозможуваат целата паралелка да гледа математичка 
програма од специфични области. 

 
Интернетот може да се користи од страна на групи ученици со цел да се логираат на 
локален веб- сајт за актуелни информации за времето. Потоа тие може да ги запишат 
просечната, максималната и минималната дневна температура и временските прогнози 
за својот град или дестинација за одмор и да ги споредат двата сета податоци. 
 
Може да се постави видеокамера за да снима податоци за птици кои ја посетуваат 
куќичката за птици во текот на одреден период. Потоа наставникот го враќа видеото и 
учениците користат контролен лист и потоа и дијаграм за да се претстават собраните 
податоци. Учениците, исто така, може да користат видеокамера како начин за 
пренесување на своето учење за време на презентација на крајот од лекцијата. 
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Сензорите поврзани со компјутер можат да ги мерат промените на осветлувањето и на 
температурата повеќе од 12 часа. По тоа време, наставникот може да побара од 
учениците да ги разгледаат податоците во графичкиот формулар и да предложат 
објаснувања за какви било промени, охрабрувајќи ги да ги побараат и да ги објаснат 
врските помеѓу промените во различните сетови од податоци. 
 
Филм преку Adobe Flash Player е посоодветен за групна работа при што наставникот 
работи на компјутер со група од најмногу шест ученици, кои ја користат програмата Sorting 
2Д Shapes за да ги дискутираат својствата на формата. Учениците користат компјутер за 
да им помогне да ги сортираат формите. 
 
Дигитронот со проектор може да се користи од целата паралелка и, на пример, може да 
се користи за да го поддржи учењето на основна работа со бројна низа преку децимали и 
дропки. 
 
Снимачот на аудиокасети може да се користи од страна на целата паралелка за да се 
слушнат песни и стихови за броеви. 

 
Можности за ИКТ во рамката на наставната програма по математика 

 
Додаток В од овој водич ги наведува можностите за ИКТ и сугестиите за употреба во 
рамките на математиката. 
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ДЕЛ 6: СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ 
 
 
 

6.1. Организација на училницата 
 

Има многу најразлични начини за организирање на училницата за 
наставата. Со текот на времето, комбинацијата од сите пристапи 
наведени подолу ќе овозможи соодветни, во зависност од природата на 
преземената работа, достапни ресурси (вклучувајќи го времето), 
способности на учениците и Вашите лични карактеристики. 

 
Стратегии за ефикасно управување на учењето 

 

Организација на училницата Предности Ограничувања 

Настава за цела 
паралелка 
Дискусија 
Демонстрација 
Гледање ДВД/ТВ 

Лесно за организирање. 
 

Економично во поглед 
на потребните 
ресурси. 

Нема можности за 
искуство од прва 
рака. 

 

Не се совпаѓа со 
способностите на 
учениците. 

 

Тешко е да се вклучи 
секој поединец. 

Практична работа 
 

Учениците работат во 
мали групи кои 
извршуваат слични 
задачи. 

 

Барањата за ресурси се 
познати. 

Лесно е да се испланира 
однапред. 

 
Овозможува можности за 
искуства од прва рака. 

Може да се прилагоди 
на способностите на 
учениците. 

 
Лесно се споредуваат 
набљудувањата помеѓу 
групите. 
 
Го олеснува водењето 
евиденција. 

Проследувањето може 
да се докаже како тешко. 
Може да е 
потребно многу 
опрема. 

Циркус од активности 
 

Мали групи ученици 
ротираат низ 
училницата за време на 
лекцијата, испробувајќи 
голем број активности. 

Лесно се планира 
однапред. 

 

Нуди можности за 
искуства од прва рака. 

 

Помалку сложено во 
поглед на ресурсите. 

Активностите не можат 
да бидат последични. 

 

Претпоставува еднакво 
време за сите 
активности и сите групи. 

 

Го отежнува водењето 
евиденција. 
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(Продолжува) 
 
 

Организација на училницата Предности Ограничувања 

Тематски пристап 
 

Мали групи работат 
независно за да 
придонесат за целата 
тема што се работи. 

Учениците работат 
според сопственото 
темпо. 

 

Овозможува искуство од 
прва рака. 

 

Води до добра 
комуникација. 

Тешко е да се уреди 
урамнотежено искуство 
по математика. 

 

Тешко да се обезбеди 
кохерентност. 

 

Тешко е да се осигури 
разбирање кај остатокот 
од паралелката. 

Индивидуални теми 
 

Поединци или мали 
групи работат на 
единици кои самите ги 
избрале. 

Висока мотивација. 
 

Искуство од прва рака. 
 

Учениците работат со 

сопствен потенцијал.  

Многу побарувања 
за наставникот. 

 

Потребна е 
структуирана 
рамка. 

 

Бара повеќе ресурси. 
 

Користете ја Вашата слобода за одлучување за да изберете кој од пристапите погоре 
најдобро ќе одговара на ситуацијата за учење на планираната лекција. Ова ќе 
овозможи управување на училницата, со олеснети можности за учење во различни 
насоки – според саканиот исход. 

 
Откако ќе биде избран организацискиот метод, важно е потоа да одлучите како ќе ги 
поддржувате, насочувате и оценувате учениците за време на сесијата и тоа да се одреди 
во планот на лекцијата за секоја сесија. 

 
Како можам да ги поддржам учениците за време на една активност? 

 
Ова треба да ја формира основата на Вашиот план за лекцијата. 

Еве список на работи за кои треба да размислите при 

планирањето. 

 

Можам ли да обезбедам поддршка и водство со: 
 

• работење 1:1 со поединец? 
 

• работење со група со слаби способности и поставување соодветни прашања за да го 
поттикнам нивното размислување? 

 

• диференцирање на работата со давање различни исходи на различни групи за да 
работат на истите? 

 

• нивно организирање за да работат во групи со различна способност, каде што може да 
биде дадена заемна поддршка? 

 

• обезбедување соодветни работни табели/листови за евиденција за да се олесни 
евиденцијата? 

 

• давање различни активности на групите? 
 

• користење на кои било други достапни возрасни за да работат заедно со конкретни 
поединци/групи? 

 

• движење помеѓу групи и дејствување како модератор? 
 

• предизвикување на поспособните ученици да го прошират своето размислување? 
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Дали можам да оценувам со: 

 
• следење и евидентирање на индивидуални одговори? 

 

• испрашување на одредена група, пр. момчиња, ученици со средно ниво на способност? 
 

• давање директен вербален повратен одговор? 
 

• давање писмен повратен одговор за нивната работа? 
 

• поставување прашања во истиот контекст и барање тие да го применат тоа што го 
научиле во новата ситуација? 

 

• давање на формален тест? 
 
Овие одлуки треба да бидат вклучени во Вашиот план за лекцијата, така што кој било 
друг возрасен кој треба да биде вклучен во лекцијата може да биде вклучен и треба да 
биде свесен за својата улога во неа. 

 
 

6.2. Создавање позитивна атмосфера 
 
Сè од погоре наведеното треба да ја претставува училишната сцена. Вашата улога е 
да создадете атмосфера во училницата која е централна за сè што се случува за да ги 
подобрите наставата и учењето. 

 
Наставните пристапи треба да бидат доследни. Учениците ќе се борат за да се вклучат 
во активното учење каде што ќе работат со партнери и групи за разговор доколку тие 
вообичаено се обесхрабрени да зборуваат. Креативното размислување би било тешко 
во училница каде што ова не е поттикнато. Работењето како група не е лесно доколку 
учениците се навикнати да работат индивидуално. 
 
Одлични активности за активно учење кои резултираат со практики на позитивна 
проценка нема да се случуваат во „непродуктивна“ атмосфера. 

 
Најдоброто оценување на учењето ќе се случи таму каде што создавате средина каде 
што секој се чувствува пријатно и е запознаен со рутините. Учениците ќе одговорат на 
сите видови активности доколку атмосферата е таква што ги охрабрува целосно да 
учествуваат во развојот на своето учење. 

 
Вашата улога ќе биде: 

 
• да обезбедите дека учениците имаат активна улога во процесот на учењето; 

 

• да покажете почитување на идеите на сите други; 
 

• да ги поттикнете учениците да дадат добри причини за своите идеи; 
 

• да ги вклучите сите во дискусиите; 
 

• да инспирирате доверба кај учениците за да ги тестираат своите сопствени идеи; 
 

• да обезбедите дека учениците имаат доволно време за соодветно да ги истражат идеите; 
 

• да им помогнете на учениците да работат заедно и да ги споделат идеите со другите и 
да ги цените идеите на другите; 

 

• да ги поттикнете учениците да донесат свои одлуки; 
 

• да користите различни техники за испрашување и да ги поттикнете учениците да размислат за 
сопствените прашања; 

 

• да го направите учењето пријатно и забавно доживување. 
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6.3. Избор на ресурси 
 
Ресурсите во училницата и дома треба да бидат подредени и привлечни. Сите ученици 
треба да можат да го оценат ресурсот. Ако ресурсот претставува пречка за учењето, 
истиот треба да се промени или прилагоди. 
 
Средината за учење треба да биде добро организирана, безбедна, интересна и 
пријатна. Информациската и комуникациската технологија, како и визуелната помош 
треба да се користат имагинативно. Учениците се тие коишто сакаме да бидат 
креативни и имагинативни. Некои ресурси од ИКТ го отфлаат ова со самото тоа што се 
креативни и имагинативни без да дозволат многу, или воопшто не дозволуваат учество 
од страна на ученикот. 

 
Ресурсите треба да бидат различни и релевантни за учењето и целта. Тие треба да 
имаат висок квалитет, така што учениците ќе ги користат и почитуваат. 

 
Ресурсите можат да го поддржуваат, потпомагаат и, уште поважно, да го прошируваат учењето. 
 
Ресурсите треба да бидат достапни за сите ученици за тие да можат да заземат 
позитивна улога во учењето. 

 
За да се поттикне поопширен пристап, се препорачува да користите различни 
типови активности и ресурси кои применуваат различни сетила за да се овозможи 
целосно доживување на учењето. 
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6.4. Примери на ресурси за математика 
Некои примери за ресурси можат да се најдат на следните страници. 

Следните ресурси лесно се изработуваат и одговараат на голем број ученици. 

 

Табела 100 
 

Употребата на табелата 100 ќе овозможи пристап кон учењето за сите ученици. Некои 
можеби ќе треба подолго да ја користат како поддршка од другите. Идејата на 
активностите е да се поттикнат учениците на крајот табелата да ја направат умствен 
наместо практичен ресурс. 

 
Големата табела 100, која е прикажана така што учениците можат да ја допрат, е 
суштински важна за вршење на пресметки, развивајќи умствени методи и шеми. Постојат 
различни видови на табели 100: материјал во кој броевите се ставаат во џебови;  
прицврстени на ѕид; лесни и подвижни. Исто така, вреди да се размисли за помали 
табели 100 кои можат да се стават на маса, така што ќе бидат подостапни за оние 
ученици кои имаат потреба од дополнителна поддршка. 

 
Исто така, може да направите и да користите мрежа за множење и мрежа за проценти од 
основната празна табела 100. 
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100 

 
 
Активности: 

 
1. Погледнете, разгледајте и кажете: побарајте од учениците да ја погледнат 

табелата и да кажат што забележуваат, независно дали станува збор за низи, 
модели или што било друго. На табла запишете ги сите придонеси кои се 
подготвени за подоцнежната дискусија. Можно е некои ученици да ги гледаат 
дијагоналните модели, додека други да ги гледаат вертикалните и 
хоризонталните. Надградете ги идеите за коишто мислите дека се најважни и 
коишто сакате понатаму да ги користете во Вашата настава. 

 
2. Пред учениците да дојдат на час, тргнете или покријте некои од броевите на 

табелата 100. Побарајте учениците да работат во парови за да го најдат бројот 
што недостасува. Од каде знаат? Кои индикации ги користеле? Дали учениците 
користеле исти стратегии? 

 
3. Пред учениците да дојдат во училницата, променете некои од броевите. Дали 

може да ги забележат грешките? Од каде знаеле? Кои индикации ги користеле? 



Математика за основно образование  Водич за наставници : Поддршка и ресурси  

 61 
 

 
4. Ставете го прстот на некој број од горниот ред. Бројте до 10 нанапред. Што 

забележувате за бројот кај кој застанавте? (Тој е под почетниот број.) Дали тоа 
секогаш ќе функционира? Обидете се со друг број. Дајте им на некои ученици 
коцки или сметалки за да ги стават своите почетни и крајни броеви за да ја 
направат активноста повизуелна. 

 

5. Почнете на кој било број и бројте до 10 наназад. Што забележувате? Дали тоа 
секогаш ќе се случува? 

 

6. Играјте игра која ќе почне од еден број и на тој број секој пат ќе се додаде или 
одземе 10. Како што учениците ќе станат посамоуверени, забрзајте ја активноста. 
Дали сите завршија на истиот број? 

 

7. Повторете ја активноста со додавање и одземање 9 и 11. Што забележуваат секој 
пат? Колку повеќе активности се вршат, дотолку за повеќето ученици табелата 100 
ќе стане умствена слика. По кратко време, на повеќето ученици нема да им биде 
потребна и ќе можат да ја користат умствената слика за да пресметуваат напамет. 

 
 
1. Најдете патека на движење хоризонтално и/или вертикално помеѓу два броја чиј 

збир е 56. Соберете ги и евидентирајте ги одговорите. Колку различни парови на 
броеви се добиваат? Променете го бројот и дајте им можност да најдат колку што е 
можно повеќе начини. Ова е добра тимска игра или игра за во парови. 
 

2. Најдете дијагонална патека со користење два броја чиј збир е 105. Повторете ја 
активноста како погоре. 

 
3. Најдете патека со користење три дијагонални броеви за 105. Дали е можно? Од 

каде знаете? Колку различни броеви како сет од три можете да најдете? 
 
4. Обидете се со цик-цак патека со цел да дојдете до збир 130. Колку различни 

начини постојат? Побарајте од учениците да изберат свои сопствени броеви и 
испитајте различни начини на изнаоѓање збирови. 

 
5. Табела 100 - сложувалка: исечете форми од табелата 100. Секое делче треба да 

има од 7 до 10 квадратчиња. Побарајте од учениците да ги запишат сите броеви кои 
би се наоѓале до нивното квадратче. Потоа учениците можат да исечат свои форми 
за другите да се обидат да ги најдат броевите. На некои ученици како поддршка 
може да им биде потребна помала табела 100.  

 
Модели на табелата со броеви: 

 
1. Изберете каков било квадрат 3 x 3 од табелата со броеви и соберете ги четирите 

броеви од аголот. Дали вкупниот збир секогаш е ист за кој било 3 x 3 квадрат? 
Испитувајте. Што се случува доколку ги соберете четирите средни броеви на 
секоја страна? Дали тоа секогаш се случува? Од каде знаете? 

 
2. На колку други начини можете да го добиете истиот збир со собирање 4 броеви од 

Вашиот квадрат 3 x 3? 
 

3. Дали е можно да се предвиди вкупниот збир за кој било квадрат 3 x 3 без 
собирање на четирите броеви од аголот? Од каде знаете? 

 
4. На колку различни начини е можно да се соберат четири броеви во квадрат 4 x 4 

така што нивниот збир ќе биде еднаков на збирот на четирите агли? 
 

5. Погледнете квадрат 2 x 2 во табелата 100. Соберете ги дијагоналните броеви. 
Што забележувате? Обидете се со друг квадрат 2 x 2. Дали се случува истото? 
Дали секогаш ќе се случува? Зошто?
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6. Погледнете го квадратот 3 x 3. Соберете ги дијагоналните агли. Што 
забележувате? Дали има некаква врска со бројот во центарот? 

 
7. Обидете се со други квадрати 3 x 3. 

 
8. Со користење на квадрат 3 x 3 од табелата 10, соберете ги четирите броеви од 

аголот. Дали има некаква врска помеѓу збирот и централниот број? Обидете се 
со други квадрати 3 x 3. Дали секогаш се случува тоа? Зошто? 

 
Цифрен збир во табела 100 

 
Цифрениот збир на еден број се добива со собирање на двете цифри на бројот, потоа се 
продолжува процесот додека да остане една цифра. 

 
1. Препишете ја табелата 100 како табела со цифрени збирови. Што забележувате 

за броевите во табелата со цифрени збирови? Додадете ги сите двојки. Што 
забележувате? 

 
2.   На друга табела со цифрен збир додадете ги сите тројки. Што забележувате? 

 
3.   Обидете се со различни броеви. 

 
Ератостеново сито 

 
Ератостен бил грчки научник кој открил нешто интересно за броевите. 

 
1. Со користење на табелата 100, заокружете го бројот 2, потоа бројте нанапред во 

двојки прецртувајќи го секој број во моделот на двојки како што одите нанапред. 
 

2. Заокружете го бројот 3, потоа бројте нанапред во тројки, прецртувајќи го секој 
број во моделот на тројки. 

 
3. Погледнете го следниот број кој не бил прецртан. Заокружете го овој број и 

бројте нанапред во чекори на тој број, прецртувајќи го КАКО ПРЕТХОДНО. 
 

4. Продолжете додека да ги покриете сите броеви од табелата 100. Што 
забележувате за броевите кои се заокружени? 

 
5. Што ако работевте на следната табела 100 која почнува со 101? Што 

мислите дека би се случило? Од каде знаете? 
 
Пресметување на табелата 100 

 
1. Фрлете две коцки и составете го најголемиот број со двете цифри. Ставете 

ознака на тој број. Со користење на сет инструкции, учениците ги евидентираат 
собирањата и одземањата кои ги прават. На пример соберете 10, соберете 20, 
соберете 9, соберете 11, одземете 9, одземете 11. 

 
2. Побарајте учениците да размислат за други потези кои би можеле да ги 

направат и запишете ги. 
 

3. Фрлете две коцки од 1 до 6 и составете го најмалиот број со двете цифри. 
Ставете ознака на тој број и додадете ги двата броја кои се во квадратите 
непосредно над нив и под нив. Запишете ја пресметката. Смислете неколку 
примери. Што забележуваат учениците? Можат ли да објаснат? 
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4. Фрлете две коцки од 1 до 6 и составете го најмалиот број. Ставете ознака на тој 
број и соберете ги броевите непосредно одлево и оддесно на покриениот број. 
Запишете ја пресметката и почетниот број. Смислете неколку примери. Што 
забележуваат учениците? Можат ли да објаснат? 

 
5. Фрлете две коцки од 1 до 6 и составете го најмалиот број. Ставете ознака на 

бројот и соберете ги четирите вертикални и хоризонтални броеви. Запишете го 
почетниот број и пресметката. Смислете неколку примери. Што забележуваат 
учениците? Можат ли да објаснат? 

 
6. Фрлете две коцки од 1 до 6 и составете го најмалиот број. Ставете ознака на 

бројот и соберете ги четирите броеви кои допираат на дијагоналата. Запишете го 
почетниот број и пресметката. Смислете неколку примери. Што забележуваат 
учениците? Можат ли да објаснат? 

 
7. Фрлете две коцки од 1 до 6 и составете го најмалиот број од двете цифри. 

Ставете ознака на тој број и соберете ги осумте броеви околу нив. Смислете 
неколку примери. Што забележуваат учениците? Можат ли да објаснат? 

 
8. Фрлете две коцки од 1 до 6. Составете ги најголемиот и најмалиот број во двете 

цифри и ставете ознака на секоја. Увидете ја разликата помеѓу двата броја 
броејќи нанапред или наназад на табелата 100. Смислете неколку примери. Што 
забележуваат учениците? Можат ли да објаснат? 

 
 
 

Ресурси за бројна низа 
 
 

Празна бројна низа 
 

Празната бројна низа е ресурс кој може да се користи за развивање умствено 
пресметување. 

 
Линијата нема обележувања или размер; не треба да биде нацртана уредно со линијар. Не 
е важно во кој правец е; може да биде вертикална или хоризонтална. Празната бројна низа 
се користи за обезбедување умствена слика која може да се користи за развој на 
размислувањето на учениците за структурата на броевите. Таа може да се користи со 
цели броеви, негативни броеви, дропки или децимали. 

 
Празната бројна низа е флексибилна, може да биде нацртана брзо и лесно каде било и 
може да обезбеди визуелна поддршка за оние ученици на кои им е потребна. Таа е 
одличен начин за учениците да го евидентираат своето математичко размислување; може 
да се користи ефекасно од страна на малите ученици кои само што почнале да ги 
забележуваат своите математички вештини, сè до постарите ученици на кои им е потребен 
пресметковен метод за покомплексната математика. 

 
Табела со бројни низи, обележана и необележана, може да се обезбеди и за 
индивидуална употреба. 

 
 

Дигитални карти 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

Секој ученик има потреба од свој сопствен сет дигитални карти од 0 до 9. Тие можат да се 
користат како визуелен одговор на прашањата во целата паралелка или во групно 
подесување. Тие, исто така, може да се користат во индивудуални активности или во 
активности во парови. 
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Tие се корисна помош за активности од типот „Покажи ми“ за парните и непарните 
броеви, полни десетки и делители. Покажете ми двоцифрен број; покажете ми 
двоцифрен непарен број; покажете ми полна десетка на 3; покажете ми број помал од 
43; покажете ми прост број; покажете ми број за 10 поголем од 12. 
 

 
 
Карти за внесување вредност (стрелка) 

 
 

5 0 0 6 0 7 5 6  7 
 
 
Картите за внесување вредност се сет од карти кои дваат визуелна слика за внесување 
на вредност. Тие се составени од карти кои се преклопуваат со различни должини, кои 
може да се постават една над друга за да прикажат што претставува секоја цифра во 
двоцифрен или троцифрен број. Има девет карти испечатени со полни десетки до 100, 
полни стотки од 100 до 900, со полни десетки од 10 до 90 и 10 со 0–9. За некои ученици, 
секој сет од карти може да има различна боја така што полесно ќе се препознаваат. 
Други ученици може да работат со карти кои покажуваат повисоки вредности. Повторно, 
тие се корисни не само за поттикнување на внесувањето вредности, но и за активности 
од типот „Покажи ми“ со користење на прашања со отворени и затворени одговори. 
 

 
 
Табли со цели 
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Табла со цели е ресурс за работа со броеви кој е многу едноставен за употреба и многу 
плодотворен. Достигнувањето на таблата со цели е колекција од броеви (цели, 
децимални, дропки, пари, должина, зафатнина). Од учениците се бара да ги земат 
предвид различните математички врски помеѓу броевите на таблата. Тие можат да се 
користат од целата паралелка, од групи, парови или поединци. Во ефикасното 
испрашување ќе се вклучи наставникот кој ќе користи голем број прашања со отворен и 
затворен тип на одговор. 

 
Постојат три главни активности за таблата за цели, иако Вие и учениците можете да смислите и 
други активности! 

 
1. Користење на целниот број. 

 
2.   Да се замисли број. 

 
3.   Да се постават голем број прашања за броевите кои опфаќаат различни теми. 

 
На пример, со користење на табелата погоре: 
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Користење на целниот број. Целниот број е 27: 
Покажете различни броеви на таблата со цели и прашајте: „Како можам да го добијам мојот 
целен број?“ 
 
Покажувајќи на 17, одговорот може да биде „соберете со 8“ или „соберете 3 и 5“, или 
„соберете 14, одземете 6“ итн. Може да се користат само броевите прикажани на таблата. 
 
Замислување број. Денешниот замислен број е: 
Множител на 5 и има дигитален збир 7. Тоа е за 2 повеќе од прост број. (25) 
 
Тематски прашања 
Тема: Броење и својства на броеви 
 
Речник: Непарен, парен, множител на, делител на, прост број, квадрат итн. Кажете ми 

непарен број. 

Колку парни броеви? Кои се тие? Од каде знаете? Кое броеви се делители на 12? 

Кои броеви се множители на 7? 
 
Дали има број кој е непарен? 
 
Која е врската помеѓу броевите 19, 25 и 6? Можете да најдете други сетови на броеви каде 
што има врска? 
 
     

     

     

     

 
 
Тие, исто така, може да се користат за учениците да смислат свои сопствени броеви и 
прашања кои можат да се користат со паралелката.
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ДОДАТОК A: АКТИВНОСТИ ЗА 
ОБУКА НА НАСТАВНИКОТ 

 
Следните страници вклучуваат активности за обука споменувани низ 

водичот.  

A1 Договарање на терминологија 

A2  Создавање формат на план за лекција  

A3  Подготовка и предавање лекција 

A4  Споделување на целите на учењето 

A5  Создавање критериуми за успех со учениците 
 

A6  Одредување на постоечките вештини за формативно оценување 
 

A7  Ефикасно користење прашања 
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Активности за обука A1: Усогласување на 
терминологијата 

 
Сесија на работилницата за да се договори терминологијата. 

 
Ова е многу кратка активност којашто треба да води кон дискусија која 
постигнува разбирање на различните нивоа на планирање: 

 
Цели: 

 
да се одредат различните нивоа на планирање; да се одреди нивната цел; 

да се добие увид на различната терминологија. 
 

 
Инструкции: 

 
да се објасни активност со користење Активност за обука A1: 
испечатен лист (кој може да се копира од двете страни); 

 
• да се земат предвид сите термини кои се користат во планирањето 

и да се прикажат истите, т.е.  

  - долгорочно 

- среднорочно 

- краткорочно 

- план за  работа 

- единица за работа 

- рамка 

- план за лекција. 

•Поединци или групи го користат листот за да запишат забелешки, 
идентификувајќи различни нивоа на планирање и терминологија и што значат 
тие. 

 

• Дискусија за на крај да се постигне договор. 
 

Вредноста на оваа активност е да се работи на задачата, а не толку многу на 
исходот. Дискусијата ќе ги направи појасни нивоата на планирање. 

 
На крајот водачите на активноста може да сакаат да ги споделат 
дефинициите како што е дадено во овој водич. Споделеното разбирање 
ќе го направи водичот полесен за следење. 
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Активност за обука A1: Печатени материјали 
 

Цели: 
 

• да се идентификуваат различните нивоа на планирање; 
 

• да се идентификува нивната цел; 
 

• да се добие преглед на различната терминологија. 
 

Долгорочно планирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднорочно планирање 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краткорочно планирање 
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Активност за обука A2: Креирање на форматот на 
планот за лекцијата 
 

 
 

Цел: 
 

да се создаде формат за планови за лекциите. 
 

 
Инструкции 

 
• Печатени материјали 1: поканете ги колегите да наведат колку е можно 

повеќе од областите за кои сметаат дека треба да бидат вклучени на планот 
за лекцијата како што е можно. 

 

• Средете ги идеите на голем лист хартија поставен на табла за да постигнете 
некаков вид консензус. 

 

• На A4 лист направете можен формат за да го вклучите целиот суштински 
важен материјал. 

 

• Дистрибуирајте ги Печатените материјали 2 со повеќе детали за време на 
активноста или како дел од пленарната активност. 

 

• Дистрибуирајте ги Печатените материјали 3 како примерок на форматот по 
дискусијата. 

 
Можни содржини кои можат да бидат предложени 

 
Цел(и) 

 
Критериуми за успех – изјави кои поддржуваат оценување (независно дали е 
постигната целта – погледнете го делот Оценување) 

 
Активност(и) Организација; 

какви било посебни договарања/групи; 
 

улоги на различни возрасни (вклучувајќи го наставникот); 

ресурси итн. 
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Активност за обука A2: Печатени материјали 1 
 

Цел: 
 

да се направи форматот за плановите на лекциите. 
 
 

ФОРМАТ ЗА ПЛАНОВИ НА ЛЕКЦИИ 
 

ШТО ТРЕБА ДА ВКЛУЧУВА? 

• 
• 

 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Како треба да изгледа? 
 

Дизајнирајте формат за планови на лекции. Вклучете ги сите соодветни 
наслови и простори за негово завршување. 
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Активност за обука 2: Печатени 
материјали 2 

 

 
Информации за форматирање краткорочни планови 

 

Плановите за активност/лекција (за една лекција или поврзани лекции по 
предмет, научени во текот на една недела) треба да прикажуваат: 

 
• детали за планираната активност, вклучувајќи точки кои треба да бидат 

опфатени од наставникот во претставувањето на зачачите и 
поддржувањето на учењето од страна на учениците за време на и по 
секоја лекција; 

 

• клучни прашања кои треба да бидат опфатени/разгледани за 
време на секоја активност; 

 

• детална поделба на специфичните задачи (чекори кои треба да 
ги поминат учениците, наместо целокупната активност); 

 

• диференцијација и групирање на учениците и какви било релевантни 
детали за кадарот; 

 

• детали кои покажуваат како лекцијата (лекциите) ќе се поврзат со 
постоечката одредба за специјални образовни потреби, како што се 
асистенции за поддршка на учењето или индивидуални едукативни 
планови; 

 

• информации за часовите кои се потребни за активноста; 
 

• потребни ресурси за активноста; 
 

• цели на учењето; 
 

• очекувани резултати од учењето; 
 

• критериуми за успех – описи/изјави за да се измери дали била 
постигната целта на учењето; 

 

• можности за оценување; 
 

•простор за забелешки за специфични групни или 
индивидуални изведувања. 

 
Коментирањето на краткорочниот план, исто така, треба да го поддржи 
наставникот во подготовката на последователните активности во 
среднорочниот план, како одговор на изведбите на учениците или на 
резултатите од задачата. 
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Активност за обука A2: Печатени материјали 3 
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: ОДДЕЛЕНИЕ: 
 
Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Активности  
(погледнете ги забелешките 
подолу:детали за диференцијација 
итн.) 
Ц:цела парал.; Г:група;П:поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: детали за диференцијација/групи/улога на возрасните 
(поврзани со активностите) 

Забелешки/можности за проширување/домашна 
задача 

 
 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: набљудување 
О: оценета 
работа 
 
 

opportunities/
homewor
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Активност за обука A3: Подготовка и предавање 
на лекцијата 

 
 

Цел 
 

Ова е мотивациска вежба за споделување искуство и градење доверба. 
 

 
Инструкции 

 
Поделете лепливи ливчиња или стикери. Побарајте колегите одново да 
размислат за сите најразлични работи коишто ги прават при 
подготвувањето и предавањето на лекцијата. Поканете ги на посебно 
ливче секој од нив да запише забелешка и залепете го на голем лист 
хартија кој е поставен така што сите ќе можат да го видат. Следната 
дискусија може да биде многу забавна, но таа има и сериозна страна 
во препознавањето на сите вештини кои наставникот треба да ги 
практикува во училницата. 

 
Списокот подолу е само примерок кој би можел да доаѓа од 

Активноста 3. Не се претставени по редослед на важноста: 

–  подготовка на лекции/ресурси; 
–  давање инструкции на паралелката; 
–  оставање учениците да зборуваат; 
–  поставување задачи достапни за сите; 
–  споделување на постигањата; 
–  давање пофалби и награди; 
–  поставување прашања; 
–  поставување задачи; 
–  оценување на работата; 
–  водење дискусии; 
–  споделување на намерите за учење (целите); 
–  одредување домашна задача; 
–  одредување цели; 
–  оставање учениците да преземат водство; 
–  набљудување на учениците; 
–  дискутирање со групите; 
–  дискутирање со поединците; 
–  помагање на поединци; 
–  објаснување на работите; 
–  одговарање на прашања; 
–  нудење уверување. 

 
Стисокот може да биде многу поголема. 

 
Можно е сето горенаведено да се случи за време на една лекција. Со 
добро управување со времето, ресурсите и најважно од сè, учениците, 
може да се оствари сето тоа! 
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Активност за обука A4: Споделување на целите 
на учењето 

 
Цели: 

 
• да се научи како опсегот на целите на учењето да се претвори на 

јазик кој е лесен за децата; 
 

• да се научи како да се пишуваат соодветните критериуми за успех; 
 

• да биде свесен за многуте начини на кои целите на учењето можат 
да им бидат претставени на учениците. 

 
Инструкции 

 
1. Навратете се на Дел 3: Пристапи кон учењето. Изберете опсег на цели 

на учењето од рамката на наставната програма кои јасно ги 
претставуваат следните категории на активности: 

 

• да знае; 
 

• да разбира; 
 

• да биде свесен да; 
 

• да биде свесен за. 
 

2. Побарајте од наставниците да ги прераскажат овие цели со користење термини 
кои се лесни за децата. 

 

3. Навратете се на страниците 38 и 29 во Делот 3: Пристапи кон 
учењето и побарајте од учениците да предложат соодветни 
критериуми за успех за секоја цел. 

 

4. Поделете ги Печатените материјали 1 и 2. Побарајте наставниците да 
предложат голем број методи со кои целите на учењето можат да ѝ 
бидат претставени на целата паралелка, на диференцирани групи, на 
помали и постари ученици итн. Список со можни методи може да се 
најде подолу. 

 

• Вербално – не е секогаш толку успешно како визуелниот метод 
кој останува достапен низ сесијата. 

 

• Пишување на училишна табла/магнетна табла/голем лист хартија на 
табла – наједноставниот начин (постарите ученици можат да го 
препишат ова во нивните книги/работни тетратки). 

 

• Пополнување дијаграм и прикажување на истиот за сите да го видат. 
 

• Негово зачувување на компјутер за да се прикаже на интерактивна табла. 
 

• Да се има сет на претходно испечатени лепливи ливчиња за секој 
учебник на ученикот – корисно за помалите ученици. 

 

• Да се пишува на индивидуален или групен лист за да се прикаже на 
бирото (добро каде што задачите се диференцираат и целите се 
различни). 

 

Дијаграмите или постерите би можеле да изгледаат слично на предложените  
во Печатените материјали 1 и 2. 
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Активност за обука A4: Печатени материјали 1 
 

Денеска учиме да... 
 
 
 
 
 

Овде запишете ја целта  
на учењето. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ќе знаеме дека сме го сториле ова 
бидејќи... 

 
 
 
 
 
 
 
 

Овде набројте ги критериумите  
за успех. 
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Активност за обука A4: Печатени материјали  2 
 

Цел на 
учењето Поформалниот пристап 

може да биде 
попривлечен за постарите 
ученици. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ќе знаеме дека сме го постигнале ова бидејќи. . . 
 
 
 
 

Критериуми 
за успех 
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Активност за обука A5: Создавање 
критериуми за успех со учениците 

 
 
 
 

НАСТАВНИКОТ: 
Што ти помага за да 
научиш најдобро? 

 
 
 

УЧЕНИКОТ: Гледањето на 
работата на другите ученици 
на почетокот на лекциите. 

Цел: 
 

да се планира и предаде лекција во која учениците запишуваат сопствени 
критериуми за успех. 

 
Инструкции 
Фаза 1: Планирање 

 
• Избрани цели на учењето. 
• Создадете сопствена проценка на критериумите за успех. 
• Подгответе примероци на претходната работа – добри и не толку добри. 

Пр. пишување; цртање; фотографии; 3Д објекти; видеоклипови за 
физичко образование, игри, драма. 
• Испланирајте добри (отворени) прашања кои ќе ги натераат учениците (при 

разговор со партнери) да размислуваат и да дискутираат за суштината на целта 
на учењето. (Одговорите можат да откријат нешто што е погрешно разбрано.) 

 
Фаза 2: Предавање на лекцијата 

 
• Дадете вовед на лекцијата. 
• Дадете инструкции за задачата. 
• Споделете ја целта на учењето. 
• Поставете прашања за да поттикнете дискусија – евидентирајте критериуми за 
успех. 
• Споделете примероци за работата: Што можете да видите? Споредете 

го и проверете го списокот... Ова може да додаде или да одземе 
единици. 

• Прикажете го договорениот список на веќе опишаните начини. 
• Учениците работат на задача која се однесува на критериумите на коишто 
работат. 
• Поканете ги учениците да ја споделат работата со паралелката/партнерот. 
• Учениците се подобруваат. 
И на крајот: 
испланирајте дискусија на крајот која: 

– го сумира учењето; 
– избира примери каде што се направени подобрувања; 
– се однесува на следниот чекор/фокусот за учење. 
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Активност за обука A6: Одредување на 
постоечките вештини за формативно оценување 

 
• Утврдете кои вештини за формативно оценување веќе постојат кај кадарот. 

– Ова на сите им овозможува да ги земат предвид елементите на 
формативното оценување. Тоа е вредна алатка за проверка. Ќе ги најдете 
елементите корисно наведени во документот подолу. 

 

• Потоа можете да пополните лист со резиме за да покажете кои области 
чувствувате дека треба да ги поддржите. (Истовремено проверката дава 
можност да ги искористите вештините кои кадарот веќе ги има развиено.) 

 

• На крајот, менаџерите на училиштето можат да ги користат резултирачките 
информации од проверката за да се испланираат потребите за обука на 
целото училиште – можеби некои во училиштето веќе се стручни (прикажано 
на индивидуалните листови со резиме) или некои од нив можат да станат 
стручни со обезбедување на надворешен обучувач. 

 

Забелешки за формата на анкетата 
 

• Оваа форма треба да им овозможи на наставниците и на училиштата да земат 
предвид кои елементи на формативното оценување ги чувствуваат како 
најпогодни и кои ќе им помагнат да се одреди каде би била корисна 
понатамошна обука. 

 

• Прашалниците се генерички за да одговараат на наставниците од сите 
старосни групи, а некои, на пример, може да не се соодветни за основната 
фаза. Ако е ова случај, во полето за коментари ве молиме запишете 
„неприменливо“. 

 

Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Запишувам јасни цели на 
учењето во моето 
среднорочно планирање. 

    

Запишувам јасни цели на 
учењето за секоја лекција по 
предметите математика и 
природни науки во моите 
неделни планови. 

    

Запишувам јасни цели на 
учењето за секоја лекција или 
активност која планирам да ја 
спроведам. 

    

Ги споделувам моите цели 
на учењето со учениците 
вербално и во писмена 
форма. 

    

Моите цели на учењето се 
ставаат во делот „ученикот 
зборува“ за да бидат 
разбрани. 
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Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Ги утврдувам критериумите за 
успех на лекцијата и ги 
споделувам со учениците. 

    

Учениците ги утврдуваат 
критериумите за успех кога 
целите на учењето се 
споделени. 

    

Целите на учењето и 
критериумите се јасно 
прикажани. 

    

Споделувањето на целите на 
учењето станува очекувано за 
учениците во паралелката. 

    

На учениците им ја кажувам 
причината за вршење на 
активноста. 

    

Учениците ги запишуваат 
целите на учењето во своите 
книги (каде што е соодветно). 

    

Учениците можат да си ја 
кажат целта на учењето еден 
на друг или на наставникот. 

    

Ги користам целите на 
учењето и критериумите за 
успех како дел од мојата 
стратегија за оценување. 

    

Поминувам време учејќи ги 
учениците да се вреднуваат 
себеси. 

    

Учениците редовно се 
вклучени во проценување на 
сопствениот успех. 

    

Давам усен повратен одговор 
за време на лекцијата 
засновано конкретно на 
целите на учењето. 

    

Во моите белешки наведувам 
каде ученикот ги исполнил 
критериумите за успех. 

    

Покажувам каде може да 
биде направено одредено 
подобрување. 

    

Запишувам прашалник 
„затворање на празнината“ 
за да им помогнам на 
учениците да се подобрат. 

    

На учениците им е дадено 
време да го утврдат 
сопственото подобрување. 
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Сакани исходи Секогаш Понекогаш Никогаш Коментари 

Им давам на учениците 
одредено време за да го 
прочитаат моето 
оценување. 

    

Сите ученици во мојата 
паралелка имаат цели за 
предметите математика и 
природни науки 

    

Учениците се вклучени во 
поставувањето и дискутирањето 
на нивните цели. 

    

Целите се визуелни, пр. 
користење картички, на 
екран или во книги. 

    

Целите се специфични, 
мерливи, остварливи, 
релевантни и временски 
ограничени така што 
учениците знаат кога ги 
исполниле. 

    

Целите се споделуваат со 
родителите. 

    

Кога е исполнета едната цел, 
новата цел е договорена и 
евидентирана. 

    

 

Ваше гледиште Да Не Несигурен Коментари 

Мислам дека споделувањето 
на целите на учењето 
имаше позитивно влијание 
врз учењето на учениците. 

    

Мислам дека давањето 
устен и писмен повратен 
одговор  заснован на 
критериумите за успех 
имаше позитивно влијание 
врз учењето на учениците. 

    

Мислам дека употребата на 
индивидуалните цели во 
предметите математика и 
природни науки имаше 
позитивно влијание врз 
учењето на учениците. 

    

Мислам дека родителите го 
разбираат нашиот пристап во 
однос на давањето повратен 
одговор и оценувањето. 
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ЛИСТ СО РЕЗИМЕ ЗА НАСТАВНИКОТ 
 
 

Вашето име ..................................................... Училиште........................................................... 

Одделението на кое му предавате 

...................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Навистина се чувствувам сигурно за овие аспекти од користењето на 
формативното оценување: 

 
9 

 
9 

 
9 

 
 
Би сакал/а понатамошна поддршка со овие аспекти: 

 
 
 

9 
 

9 
 

9 
 

Поддршката да биде дадена од - 
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ЛИСТ СО РЕЗИМЕ ЗА УЧИЛИШТЕТО (да се пополни од листите со резиме на 

наставниците.) 

 
Име на училиштето: ............................................................................................. 

 
 
 

Кадарот во ова училиште навистина се чувстувува сигурно за – 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 
 
 

Би сакал/а понатамошна  поддршка со – 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 
 
 

Можеме да понудиме стручност на други училишта во – 
 

9 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 
 

Договорени акциски поени по дискусијата: 
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Активност за обука A7: Ефикасно користење 
прашања 

 
 
 

ЕФИКАСНИ ПРАШАЊА 
 
 
 

СО ОТВОРЕН 
ОДГОВОР – 
ГОЛЕМ БРОЈ 
ОДГОВОРИ 

 
 
 
 
 

ФАКТ = ИЗЈАВА ВИСТИНА ИЛИ 
ЛАГА 
= ПРАВИЛНО 

ИЛИ 
ПОГРЕШНО 

 
СПРОТИВСТА-
ВЕНА ГЛЕДНА 
ТОЧКА 

 
 
 
 
ПОЧНУВАЈЌИ ОД 
ОДОГОВОРОТ 
ИЛИ КРАЈОТ 

 
 
 
 

Инструкции  
 

Работете со Вашиот партнтер за разговор. 
 
Дискутирајте за секое прашање и одлучете за 
каков тип прашање станува збор. Запишете го 
бројот  во соодветниот круг. 
 
1. Сè е живо. Се согласувате или не? 
 
2. Зошто оваа играчка се движи, а оваа не? 
 
3. Тулите се најдобар материјал за градење куќа. Зошто? 
 
4. Одговорот е квадрат. Што можело да биде прашањето? 
 
5. (Читајќи ја поемата „Возење со воз“ и изоставувајќи го насловот.) 
За кое превозно средство станува збор во оваа поема? Дали се 
работи за автобус, автомобил, авион или брод? 
 
6. На сликата е прикажан Викинг. Се согласувате или не? 
 
7. Дали само девојчињата треба да бидат медицински сестри? 
 
8. Што сметате за карактеристика на здрав оброк? 
 
9. Стаклото е одличен материјал за изработка на засолниште. Се согласувате или 
не? 



 

 

84 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ДОДАТОК Б: ПРИМЕРОК НА ПЛАНОВИ ЗА ЛЕКЦИИ 
 

• Прво одделение: Единица 1.1, Број и решавање проблеми 
 

• Прво одделение: Единица 1.2, Број и решавање проблеми 
 

• Прво одделение: Единица 1.3, Број и решавање проблеми 
 

• Прво одделение: Единица 2Б, Работа со податоци и решавање проблеми 
 

• Прво одделение: Единица 3В, Мерење и решавање проблеми 
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Почеток на неделата ЕДИНИЦА 1: 1A Број и 

решавање проблеми (1.1) 
ЧАС: 

В
ре

м
ен

ск
и 

ра
сп

ор
ед

 

Ре
ф

.  
ра

м
ка

: Цели на учењето Критериуми за успех Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 

за
 

по
ст

иг
ну

ва
-

њ
е 

Опис Ц/Г/П 
 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 
 

Устен почеток: 
Кажува напамет броеви по 
редослед. 
Брои нанапред во десетки од 
нула или едноцифрен број до 
100 или повеќе. 
 
Брои нанапред во двојки. 

 
Главен дел: 
Брои предмети до 20, 
препознавајќи дека 
количината не се менува 
при физичко поместување 
на предметите. 
Чита и пишува броеви од 0 до 
20. 
Подредува броеви до 
најмалку 20, подредувајќи ги 
на бројна низа: користи 
редни броеви. 

Можам ли да бројам 
по редослед? Можам 
ли да почнам со кој 
било број и да бројам 
нанапред во единици? 
Можам ли да бројам 
нанапред во 
десетки од 0? 
Можам ли да бројам во 
двојки? 

 
Можам ли да ги 
кажам броевите до 
20? 
Можам ли да спојам 
број со предмет, еден 
на еден? 
Можам ли да го 
организирам броењето 
со поместување на 
секој предмет како што 
бројам? 
Можам ли да го 
идентификувам 
последниот број како 
збир од предмети? 
Можам ли да ги читам 
и пишувам броевите од 
0 до 20? Можам ли да 
го подредам бројот на 
бројна низа? 

Наставникот го води 
броењето почнувајќи од 0 или 
кој било друг број. Учениците 
предлагаат други начини на 
броење. 

 
 
 
 
Покажете одредена количина 
предмети пред учениците во 
паралелката и побарајте да ги 
избројат. Нека нема редослед 
или метод (испуштете некои, 
некои избројте ги два пати). 
Колку предмети има таму? 
Можете ли да го запишете тој 
број на бројната низа? Како 
знаете? Како сте сигурни? 
Дадете ѝ на секоја група сет 
од предмети да ги изброи. 
Секој член од групата доаѓа на 
ред да отстрани и скрие (или 
да додаде) некои од 
предметите. Остатокот од 
групата наоѓа начини за 
броење на сетот. Дозволете 
запишување. 
Како го правите тоа? Како 
знаете дали сте ги изброиле 
сите? 

 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
Ц и 
Г 

Бројни низи или 
табели за 
поддршка. 

 
 
 
 
 
 
 
Предмети за 
броење.  
Садови кои ќе 
помогнат да се 
структуира 
броењето. 
Бројни низи. 
 

 
Н 

 
 
 
 
 
 
 

ПО 

Д 

Н 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА 1: 1A Број и 
Решавање проблеми (1.1) 

ЧАС: 

 

Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 

Ресурси 

10 мин. Пленарна: 
Споделување идеи и 
стратегии. 

Како го следевте 
Вашето броење? Како 
би можеле да го 
организирате броењето 
за да биде побрзо? 

Побарајте една или две групи за 
да ги споделат своите стратегии, Ц 
поддржани од нивните 
неформални евиденции. 
Д 

 
Организација: детали за диференцијација / групи / улога на возрасен (поврзано со активности)Забелешки / можности за 
проширување / домашна задача 

Устен почеток: Целата паралелка е водена од наставникот, целни 
прашања. Групите за поддршка треба да имаат ресурси за секој ученик за 
проверка 
Главна цел: Целата паралелка, потоа групи со поддршка за некои ученици. 
Пооспособени за работа со броеви над 20, и броење и за организирање поголеми количини. 
Улога на возрасен за поддршка, следење или испрашување. 

 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: 
набљудување 
О: оценета 
работа 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 1A Број и решавање 

проблеми (1.2) 
ЧАС: 

В
ре

м
ен

ск
и 

ра
сп

ор
ед

 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми  

за успех 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу:  
детали за диференцијација итн.) 
Ц:  цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 з

а 
по

ст
иг

ну
ва

њ
е Опис Ц/Г/П 

10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Устен почеток: 
Напамет кажување броеви по 
ред. 
Броење во десетки од нула или 
едноцифрен број до 100 или 
повеќе. 
Броење во двојки. 

 
 
 
 
Да ги знае сите парови со 
броеви до 10 и да евидентира 
поврзани факти за собирање/ 
одземање. 
Го разбира собирањето како 
броење нанапред и 
комбинирање два сета броеви. 
Го разбира одземањето како 
броење наназад и „одземање“. 

Можам ли да бројам 
по ред? Можам ли да 
почнам со кој било 
број и да бројам 
нанапред во 
единици? 
Можам ли да бројам 
нанапред во десетки 
од 0? Можам ли да 
бројам во двојки? 
 

Можам ли да решам 
едноставни 
проблеми со 
додавање коцки за 
да добијам 10? 
Да ви кажам ли колку 
коцки има во садот 
за броеви до 10? 
Можам ли да проверам 
прецизно колку коцки 
се во садот? 
Можам ли да решам 
едноставни проблеми 
кои вклучуваат 
собрање или 
одземање коцки? 
Можам ли да најдам 
начини прецизно да 
проверам колку 
коцки има во садот 
без да ја бројам 
секоја? 
Можам ли да најдам 
начини прецизно да 
проверам до 20 коцки 
без да ја бројам секоја 
(пр. броење во двојки 
или петки). 

Наставникот го води 
броењето почнувајќи од 0 или 
кој било друг број. Учениците 
предложуваат други начини 
за броење 

 
 
Изберете број на коцки помал 
од 10. Држете го садот во 
положба така што паралелката 
не може да гледа во него и 
ставете ги коцките во садот, 
една по една? Колку коцки има 
во садот? Како можеме да 
дознаеме? Истурете ги коцките 
и избројте ги. Уште колку има 
до 10?Побарајте одговори. 
Бројте наназад до првиот број 
потоа бројте до новиот број. 
Има ли 10? Како може да 
дознаеме? Истурете ги коцките 
на маса и бројте. Има ли 
премногу? Недоволно? Или 
вистински износ? Повторете 
неколку пати. Ставете друг 
почетен број во садот. Ако 
додадам 7 и сакам збир 10, 
дали ќе има премногу? 
Недоволно или 10? Повторете 
неколку пати, проверувајќи секој 
пат. Одете над 10. Учениците 
работат во групи. Секој по ред 
фрла коцка. Ако бројот е црвен 
тие го тргаат тој број на коцки и 
го бројат остатокот. Ако бројот е 
со зелена боја, тие го додаваат 
тој број и бројат.   

 
Ц 

Бројни низи или 
квадрати за 
поддршка. 

 
 
 
 
 
 
Голем сад за 
демонстрација. 
Мал сад за 
секоја група. 
Коцки за 
демонстрација. 
Коцки за секоја 
група. 
Коцка со броеви 
за секоја група. 
3 броја со 
црвено и 3 броја 
со зелено. 

 
 

Н 
 
 
 
 
 

ПО 

Д 

Н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н 
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М
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 1A Број и решавање 
проблеми (1.2) 

ЧАС: 
В

ре
м

ен
ск

и 
ра

сп
ор

ед
 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми  

за успех 
 

Активности 
(погледнете ги забелешките подолу:  
детали за диференцијација итн.) 
Ц:  цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 

за
 

по
ст

иг
ну

ва
-

њ
е 

 

Опис  Ц/Г/П 

    Продолжете додека сите коцки 
да бидат во садот или додека 
садот да се испразни. 

   

 
10 мин. 

 Пленарно: 
Споделување идеи и стратегии 

Кои начини ги најдовте 
за прецизно да 
проверите колку коцки 
имало во садот? 
Што направивте 
наместо да ја броите 
секоја коцка? 
Успеавте ли да 
најдете начин покрај 
броењето нанапред 
или броењето наназад 
за да го решите 
проблемот колку коцки 
имало во садот кога 
тие биле додадени 
како група наместо 
една по една? 

Побарајте една или две групи 
да ги споделат своите 
стратегии, поддржани од 
нивните неформални 
евиденции. 

Г   
 
 
 

ПО 

Д 

Организација: детали за диференцијација/групи/улога на возразен (поврзано 
со активности) 

Забелешки/можности за проширување/домашна задача 

Устен почеток: Целата паралелка е водена од наставникот, целни прашања. Група за 
поддршка за да се обезбедат ресурси за проверка на секој ученик. 
Главен дел: Цела паралелка а потоа групи со поддршка за некои ученици. 
Поспособни да работат со броеви над 20 и да бројат и организираат поголеми колинини. 
Улога на возрасен за поддршка, следење или прашање. 

Проширување: Променете ги броевите на коцките така што 
групи  коцки наместо посебни коцки ќе треба да се додаваат 
или отстрануваат. Побарајте начини за групирање на 
учениците наместо броење. 

ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: набљудување 
О:оценета работа 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 1A Број и решавање 

проблеми (1.3) 
ЧАС: 

В
ре

м
ен

ск
и 

ра
сп

ор
ед

 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми  

за успех 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 

за
 

по
ст

иг
ну

ва
-

њ
е 

Опис Ц/Г/П 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 
 

Устен почеток: 
Напамет изговарање на броеви 
по ред. 
Броење нанапред во десетки од 
нула или едноцифрен број до 
100 или повеќе. 
Броење во двојки. 

 
 
 
 
Го разбира собирањето како 
броење нанапред и 
комбинирање два сета 
Го разбира одземањето како 
броење наназад и ‘одземање’. 
Собира/одзема едноцифрен 
број со броење 
нанапред/наназад. 

Можам ли да бројам по 
редослед? 
Можам ли да почнам со 
кој било број и да бројам 
нанапред во единици? 
Можам ли да бројам 
нанапред во десетки од 
0? 
Можам ли да бројам во 
двојки 

 
Можам ли да го најдам 
вкупниот број точки на 
таа домино плочка? 
Можам ли да најдам 
друга со истиот 
вкупен збир на точки? 
Можам ли да ја најдам 
разликата помеѓу бројот 
на точки на таа страна и 
на другата страна? 
Може ли да најдам 
друго домино со таа 
разлика? 
Може ли да го 
најдам вкупниот 
број точки на 2 
домино плочки? 
Или 3 домино 
плочки? 

Наставникот го води броењето 
почнувајќи од 0 или кој било друг 
број. Учениците предлагаат други 
начини на броење.  
Наставникот ја води активноста 10 
минути. Покажете големи домино 
плочки поставувајќи прашања: 
Колку точки има на таа половина 
од домино коцката? Направете 
домино синџир со совпаѓање на 
точките. 
Кој е вкупниот збир на точки на тоа 
домино? Која е разликата помеѓу 
бројот на точки на таа страна и на 
другата страна? 
Учениците работат во парови или 
мали групи. На сите нивоа учениците 
почнуваат со сет  од домино плочки. 
На секоја група/пар ѝ се дава еден 
сет од карти за решавање проблеми, 
диференцирани според способност. 
Учениците избираат карта. „Колку 
точки има на таа половина од 
доминото? Можете ли да најдете 
домино што се совпаѓа?“ Извлечете 
ги сите домино плочки кои можете да 
ги најдете а што кои ќе се совпаднат. 
Кој е вкупниот број на точки на 
доминото? Можете ли да најдете 
некои други со истиот збир?  
Извлечете ги „Која е разликата 
помеѓу бројот на точките на таа 
страна и на другата страна? Можете 
ли да најдете други домино плочки со 
таква разлика?“ 
 „Колку различни домина можете да 
најдете со вкупен збир од ...?“ 

 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
Ц 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г 

Бројни низи или 
квадрати за 
поддршка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сет од двојни 6 
домина. 

 
Проширување: 
сет од двојни 9 
или двојни 
12 домина. 

 
Карти за 
решавање 
проблеми – некои 
со слики како 
помош. 

 
Н 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д 

Н 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 1A Број и решавање 
проблеми (1.3) 

ЧАС: 
В

ре
м

ен
ск

и 
ра

сп
ор

ед
 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми  

за успех 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група;П: поединец 

Ресурси 

до
ка

з 
за

 
по

ст
иг

ну
ва

-
њ

е 

Опис Ц/Г/П 

    Кој е вкупниот збир на точки на 
овие 2 (или 3) домина? Најдете 
други парови од 2 (или 3) кои 
имаат ист збир. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Пленарно: 
Споделување наоди и стратегии 

Успеавете ли да 
направите домино 
синџир со поврзување на 
точките? Успеавте ли да 
ги искористите сите 
домина? Мислите ли 
дека е можно? 
Колку различни 
домина најдовте со 
вкупно 7 точки? Дали 
најдовте повеќе 
домина со пониски 
збирови/повисоки 
збирови или беше 
еднакво? Кој метод го 
користевте за да се 
осигурате дека сте ги 
нашле сите 
можности? 

Побарајте една или две групи 
да ви ги објаснат своите 
резултати. Оставете другите 
ученици да ги испрашаат за 
нивните резултати или 
стратегии. 

   
 
 
 
ПО 

Д 

Организација: детали за диференцијација/групи/улога на возразен (поврзано 
со активности) 

Забелешки/можности за проширување/домашна задача 

Устен почеток: Целата паралелка е водена од наставникот, целни 
прашања. Група за поддршка за да се обезбедат ресурси за проверка на 
секој ученик. 
Главен дел: Целата паралелка, а потоа групи со поддршка за некои 
ученици. Посложена работа со двојни 9 или двојни 12 домина. 
Улога на возрасен за поддршка, следење или поставување прашање. 

Направете карти со прашања кои ќе одговараат на сите 
способности. На некои ученици можеби ќе им бидат потребни 
слики од домината како помош за зборовите. 
Проширување: Користење сетови од двојно 9 или двојно 12 
домина. 

ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: набљудување 
О:оценета 
работа 
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Одделение 1: Единица 2Б, Работа со податоци и Решавање проблеми  
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 2Б Работа со податоци и 
Решавање проблем 
S l i  

ЧАС: 
В

ре
м

ен
ск

и 
ра

сп
ор

ед
 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми  

за успех 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 

за
 

по
ст

иг
ну

ва
-

њ
е 

Опис Ц/Г/П 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 Устен почеток: 
Целата паралелка повторува 
во парови од броеви до 10. 
Се користат насочени 
прашања за парови од 
броеви до 10. 
Насочени прашања за да се 
најдат парови од броеви до 
другите збирови (6, 7, 
8, или 9) 

 
Главен дел: 
Одговорете прашање со 
сортирање и организирање на 
податоците или предметите на 
голем број начини. 
Користење дијаграми и 
пиктограми. 
 

Можам ли да кажам 
парови на броеви до 10 
по ред? Можам ли да 
кажам парови на 
броеви до 10 по 
случаен ред? Можам ли 
да кажам други парови 
на броеви кои даваат 
различен збир? 

 
 
Дали сите ученици 
се вклучија во 
дискусијата како 
цела паралелка и 
во групи? Дали 
можеа да нацртаат 
слика од нивната 
омилена храна? 
Дали ги разбираат 
основните броеви? 
Дали ги собраа 
информациите и дали 
ги толкуваа правилно? 
Дали можеа да ги 
подредат оброците 
според популарноста? 
Дали јасно ги запишаа 
своите резултати? 

Наставникот го води 
повторувањето на броевите 
почнувајќи од 0 или кој било друг 
број до 10. Наставникот бара 
конкретни ученици да одговараат 
на прашања: Ако имам 4, уште 
колку ми требаат за да добијам 
10? (6, 7, 8, 9). 

 
 
Ако би можеле да ја  изберете вашата 
омилена храна за оброк, што би 
избрале? 
Што ако би сакале да отвориме 
кафуле, како би дознале што да 
служиме? Соберете идеи како цела 
паралелка, па поделете се во групи за 
понатаму да дикутирате. Соберете ги 
сите идеи по 10 минути. Побарајте од 
учениците да нацртаат слика од 
нивната омилена храна така    што ќе 
можеме да го искористиме нивниот 
цртеж за да одлучиме што да 
служиме во кафулето. 
Соберете ги сите цртежи и 
дискутирајте за начините да се 
дознае кој е најпопуларен оброк, кој е 
втор најпопуларен итн. Дискутирајте з  
начини за запишување на овие 
информации. Работејќи како групи, 
учениците одлучуваат за менито за 
своето кафуле, воведувајќи некои од 
најпознатите оброци. Секоја група 
дизајнира и креира мени за своето 
кафуле. 

Ц 

П 

 
 
 
Ц и 
Г 

Постер со 
броеви  или 
листови за секој 
ученик на кого 
му е потребна 
поголема 
поддршка. 

 
 
 
Постери со 
примери за храна и 
менија. 

 
Н 

 
 
 
 
 
 
 
ПО 

Д 

Н 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 2Б Работа со податоци и  
  Решавање проблеми 

ЧАС: 

 
Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

10 мин. Пленарно 
споделување идеи и 
стратегии. 

Како ги покажавте 
информациите кои ги 
собравте? Дали им ги 
покажавте на поинаков 
начин на другите? Кој 
начин јасно ги 
прикажува 
информациите? Како 
одлучивте што да 
ставите на вашето 
мени? Дали имаше 
некакви пролеми кога 
одлучувавте? Што 
направивте за да ги 
решите проблемите? 

Ц П 

 Д 

Н 

 
Организација: детали за диференцијација/групи/улога на возразен Забелешки/можности за проширување/дом. задача 
(поврзано со активности)  

Бидејќи главниот дел од лекцијата е многу отворена задача, сите 
способности ќе можат да постигнат некаков успех. Нема потреба за 
групирање според способности. На некои ученици можеби ќе им биде 
потребна помош од возрасен во броење на поголеми количини. 

 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д: дискусија 
Н: 
набљудување 
О:оценета 
работа 
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Одделение 1: Единица 3В, Мерење и решавање проблеми 
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 3В Мерење и Решавање 
Проблеми 

ЧАС: 
В

ре
м

ен
ск

и 
ра

сп
ор

ед
 

Ре
ф

. р
ам

ка
: Цели на учењето Критериуми 

за успех 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали на диференцијација итн..) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 

Ресурси 

Д
ок

аз
 

за
 

по
ст

иг
ну

ва
-

њ
е 

Опис Ц/Г/П 
10 мин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 мин. 

 Да истражува тешки 
задачи и проблеми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главен дел  
Да процени и спореди 
зафатнини со директна 
споредба, потоа со користење 
на нестандардни мерни 
единици. 

Дали учениците можеа 
да го користат знаењето 
за број и веројатноста 
да го решат проблемот? 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
Дали учениците можеа 
да ја споредат 
зафатнината на 2 сада? 
Кои методи ги 
користеа? 
Колку споредија 
севкупно? 

Игра за два тима. Измешајте ги 
картите и покажете ја првата 
карта на еден од тимовите, кој 
одлучува дали следната карта 
ќе биде повисока или пониска. 
Ако имате право, тие добиваат 
поен. Ако не, играта продолжува 
со другиот тим. Играта 
продолжува додека да бидат 
прикажани сите 10 карти. Тимот 
со најмногу поени победува. 
Играјте повторно, започнувајќи 
со другиот тим. 
 
Пред паралелката покажате сет 
од садови. Кои два сада 
сметате дека собираат иста 
количина? Како би можеле да 
дознаеме? Моделирајте метод 
за паралелката. Дали мислите 
дека има други начини да се 
дознае? Обидете се на друг 
начин предложен од ученикот. 
Продолжете со работа во групи. 
Најдете 2 сада на вашата маса 
кои собираат иста количина. 
Тестирајте. 

 
Најдете други парови на 
садови за кои мислите дека 
собираат приближно иста 
количина. 

Ц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ц 

Г 

Сет окарти со 
броеви од 0 до 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колекција од 
соодветни ресурси: 
кутии, хартиени 
чаши, мали бокали, 
единици кои можат 
да се избројат за да 
се споредат 
зафатнините 
(грашок, мали 
коцки, сушен 
грашок). 

Н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПО 

Д 

Н 
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Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: 3В Мерење и  
 Проблеми 

ЧАС: 

 
Цели на учењето Критериуми за 
успех 

 
Активности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.) 
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 
Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 

10 мин. Пленарно 
споделување на резултатите 
и стратегиите 

Дали можевте да 
најдете 2 сада кои 
собираат приближно 
иста количина? Што 
дознавте? Дали 
запишавте нешто за да 
ви помогне да 
запомните? Како го 
запишавте?

 
Дискутирајте за методи и наоди. Д 
Повикајте ги учениците да го  
споделат тоа што го направиле  Н 
и што откриле? Дали нешто  
беше тешко? Што сториле за да 
решат какви било  
проблеми? 

Организација: детали за диференцијација/групи/улога на возрасен (поврзано со активности) Забелешки/можности за проширување/домашна задача 

Ако термините кои се користат за полнење садови се мали и учениците ги 
споредуваат количините броејќи колку од нив го исполнуваат садот, некои 
ученици можеби ќе треба да работат со помали садови од други. 
Учениците, пред сè, треба да проучат само 2 сада. Потоа продолжуваат да 
експериментираат со обезбедените материјали. Оставете ги да одлучат за 
својот степен на прецизност и охрабрете ги прво да погодат пред да се 
обидат. 
Можеби ќе сакате тие да изработат неформални записи кои може да се 
користат како мемориска помош за последниот дел од лекцијата. 

Проширување: 
Најдете некои други садови кои собираат два пати повеќе од 
ова шише (Потребно е да се набават пластични шишиња!) 

 
ПО: 
прашање
/ одговор 
Д: дискусија 
Н:набљудување 
О:оценета 
работа 
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ДОДАТОК В: МОЖНОСТИ ЗА ИКТ ВО 
РАМКАТА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ПО 
МАТЕМАТИКА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
 
 

ИКТ се вреден ресурс кој треба соодветно да се користи за да помогне 
да се развијат математичкото знаење, вештините и разбирањете кај 
учениците. 

Следните предлози не се детални. Тие се дизајнирани да бидат 
илустративни и демонстрираат голем опсег на активности каде што 
ИКТ може да се користат во наставата по математика. 

 
 

Општо 
 

Има потенцијал за употреба на ИКТ (информациска и комуникациска технологија) 
во наставната програма по математика и идеите претставени во овој дел можат да 
се применат на повеќето области. Покрај тоа, таму каде што некој пристап е 
особено важен за изучуваниот аспект, истиот е наведен покрај тој аспект. 

 
Онлајн активности и ресурси: има богатство од важни материјали дизајнирани за 
да ги посочат различните аспекти од наставната програма. Не се сите бесплатни, 
но повеќето веб-страници со претплата имаат бесплатни ресурси. Тие се дадени на 
списокот со ресурси, категоризирани според областа на изучувањето. 

 
Хардвер и софтвер за интерактивна табла: Овој ресурс е достапен во многу 
образовани средини и има огромен потенцијал кој не е секогаш искористен. 
Софтверот може да се инсталира на компјутерите на учениците и да се користи 
од таблата како поддршка на наставата и учењето. Дури и кога физичката табла 
не е достапна, честопати постојат „едноставни“ верзии на софтверот коишто 
можат да се инсталираат и да се користат. 

 
1. Интерактивната табла овозможува многу корисен начин за прикажување на 

броеви, реченици со броеви и операции во 2Д и 3Д форма, како и 
моделирање пристапи за пресметка итн. Алатките можат да се користат за 
да се означат елементите, како и за повлекување и спуштање на броеви, 
симболи итн. Ова поддржува креирање на едноставни активности за да се 
поддржи учењето на математиката. 

 
2. Повеќето видови софтери за интерактивна табла имаат банки од математички 

ресурси, во опсег од фиксни слики и текст до анимации и звучни фајлови. 
Софтверот, исто така, честопати вклучува математички алатки, како што се 
ленијари, агломери, шестари, сет од квадрати, коишто може да прикажуваат 
измерени големини на агли и должини на линија. 
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Веројатно, исто така, ќе има и активности засновани на флеш технологија, 
вклучувајќи табели 100, бројни низи, креатори на дропки, графички алатки, единечни 
и двојни дропки, коцки со повеќе од 6 површини, конструктори на координати итн. Тие 
се корисна поддршка во наставата, но би можеле да се користат и од страна на 
учениците кои работат независно. На наставниците им се препорачува да ги 
истражат овие пред да бараат на друго место. 

 
3.   Целиот софтвер за интерактивна табла има потенцијал да комбинира текст, графика и 

да звучи едноставно, овозможувајќи им на учениците да поврзуваат зборови со слики 
или звуци со влечење или спуштање. Таквите активности можат да се користат за 
поддршка на учењето или за различни концепти, како и да се користат независно од 
страна на учениците за да го консолидираат своето разбирање. 

 
4.   Бидејќи совтферот дозволува да бидат вклучени хиперврски, ова може да се користи 

како водич за учениците до некоја специфична веб- страница или ресурс за активност 
или понатамошна студија. Учениците, исто така, можат да користат едноставни алатки 
во рамките на софтверот за да преземат какви било ресурси кои ги користеле на 
Интернет. 

 
5.  Софтверот за интерактивна табла е многу едноставен за употреба, учениците можат да 

развијат свои сопствени игри и активности за поддршка на учењето и потоа да ги 
користат истите со соучениците. Бидејќи учениците треба да ја разберат точката за 
настава за да ја развијат активноста, ова може да биде одличен пристап за да помогне 
да се консолидира учењето. 

 
6.   Звучните фајлови (вообичаено MP3) лесно можат да се приложат на пишувањето или 

на слика со користење на софтвер за интерактивна табла. Ова може да се користи за 
поддршка на учениците во разбирање на математичките концепти. На пример, 2Д- 
формата може да има приложен звучен фајл кој објаснува зошто е оваа форма, а не 
некоја друга. 

 
Рачни уреди/таблети: На пазарот има голем број рачни уреди и таблети, кои имаат свој 
сопствен софтвер или можат да пуштаат апликации, коишто можат бесплатно или евтино 
да се преземаат од Интернет. Постојат голем број такви апликации, од кои некои 
овозможуваат одлична поддршка за учениците и нивното учење, иако има голем број такви 
коишто не се толку соодветни и потребно е време за да се обезбеди квалитет. Исто така, 
треба внимателно да се земе предвид управувањето со уредите што се употребуваат во 
училницата, во врска со напојувањето со струја и со нивната синхронизација. 
Системи за одговор од паралелката: Ако образовната поставка има таков хардвер, тој 
обично се поврзува со интерактивна табла и софтверот може да се користи од страна на 
наставниците и учениците за да се оцени разбирањето во врска со одредена тема, како и 
на поотворен начин да го поддржи решавањето проблеми и испитувањата. 
Визуализатори: Кога се достапни, тие можат да се користат за споделување на работата, 
на активностите и за да се опфатат фиксните и движечките слики во училницата за време 
на дискусијата и испитувањата. 
Дигитрони и графички дигитрони: Во рамката, дигитронот не е промовиран како 
пресметковна алатка пред петто одделение. Главниот акцент од прво до четврто 
одделение е ставен на развојот на стратегиите за пресметување напамет. Овие водат, 
преку лични забелешки, кон развој на ефикасни методи во писмена форма. Сепак, 
дигитронот се користи за да им помогне на учениците да ги разберат броевите и бројниот 
систем, вклучувајќи го внесувањето вредност, својства на број, дропки и децимали. 
Печатачи и графички цртачи: Можат да поддржат анализи и развој на разбирањето. 
Снимачи на податоци: Овие уреди можат да се користат за снимање податоци со следење 
на физичката средина (на пример, нивоа на светлина и врева, движење и брзина). 
Податоците можат да се преземат, да се прегледаат и копираат во табела за понатошна 
анализа. Таквите уреди се особено важни во испитувања по предметите математика и 
природни науки и ја поддржуваат работата со податоци. 
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Уреди коишто можат да се програмираат и т.н. „желки” на екран кои следат по дадена 
команда: Употребата на физички објекти и објекти на екран со нивните поврзани јазици за 
инструкции како што е Лого поддршка за разбирање во врска со форма и мерка, како и 
развој на програмирачки вештини. 
Табеларни пресметки: Овој софтвер може да се користи за поддршка на истражувањето 
на број и воведување на концептите на формула и функции. Тој е, исто така, корисен во 
поддршка на активности за работа со податоци, особено со употребата на вградени табели. 

 
Бази на податоци: Овој софтвер овозможува суштинска поддршка во ракувањето со 
податоци, овозможувајќи им на учениците да пребаруваат и да сортираат податоци и да 
создаваат извештаи и табели од информациите. Учениците, исто така, може да создаваат и 
да користат бази на податоци со истражување на својствата на предметите во специфични 
области на математиката и на природните науки. 

 
Организациски алатки: Софтвер за умствено мапирање може да се користи за развој на 
идеи и план за активности за решавање проблеми или научни експерименти и испитувања. 
Софтвер за обработка на зборови, интерактивна табла и софтвер за табеларни пресметки 
може да се користат за собирање и организирање на информациите во врска со одредена 
област на работа. Овој пристап ги поддржува учениците во опфаќањето на нивните идеи и 
пристапи за време на решавање проблеми и активности за испитување. 

 
Цртани: Создавањето цртани може да им помогне на учениците да истражуваат правила, 
стратегии и концепти, овозможувајќи занимлив начин за тие да го запишат своето 
размислување и разбирање. 

 
Снимање звук: Звукот може да им помогне на младите ученици и оние со ограничени 
вештини за пишување, да ги изразат и споделат концептите. Многу стандарден софтвер 
како што е MS Windows, Apple итн., има можност да снима звук директно на компјутер. 
Алтернативно, генерално се достапни MP3 плеери/рекордери, кои можат да снимаат и 
повторно да пуштаат звук, како и да го пренесуваат во компјутер. Има, исто така, многу 
достапни уреди за брзо снимање кои можат да снимат неколку секунди звук, што се користи 
за кратки активности. Рикордер, микрофони итн. може да се набават од вообичаени 
добавувачи на електроника. Погледнете ја листата на ресурси за софтер за уредување звук 
со отворен извор. 
Дигитално фотографско и видеоснимање: Фотографските и видеоснимањата може да 
се користат од страна на учениците за да го опфатат нивното учење, особено во активности 
кои вклучуваат физичка опрема (сметачки, коцки, 3Д форма итн.) и во активности за 
решавање проблеми и испитувања. Учениците, исто така, може да направат кратки 
филмови во врска со одредени концепти и да ги споделат со соучениците за да го поддржат 
нивното учење. 
Софтвер за анимација на слика: Анимирањето слики, фигури на ликови и едукативни 
алатки за создавање сопствен лик и запишување и снимање записи овозможува добри 
можности за учениците за подготовка на нивното разбирање во врска со специфична тема. 
(Софтверот направен по мерка вообичаено е потребен за ова.) 
Друг мултимедијален софтвер: Постојат генерички ресурси и/или ресурси со отворен 
извор за да се комбинираат слики во ‘слајдшоу’ и/или да се анимира сликата и графичките 
елементи. Тие може да се користат за поддршка на учениците во презентирањето на 
нивното учење или споделување идеи, како и да се користат од наставниците и учениците 
за создавање ресурси за поддршка на учењето. 
Онлајн  простори: Постојат генерално многу достапни онлајн простори за зачувување, 
споделување и коментрирање за материјали. Едукативното поставување може да има своја 
сопствена платформа за учење или виртуелна средина за учење. Доколку ова не е случај, 
наставниците ќе треба да обезбедат безбеден и сигурен простор пред да ги поттикнат 
учениците да го користат истиот. Учениците, исто така, треба да бидат научени да ја 
почитуваат работата на останатите додека се мрежно поврзани, разбирајќи ги правилата за 
авторски права, сопственост и безбедна и одговорна употреба. Активноста на учениците на 
местото треба да се следи за да се обезбеди примена на правилата за безбедна и одговорна 
употреба. 
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  1. Учениците може да бидат поттикнати да ја зачувуваат работата онлајн, 

давајќи можност за дискусија, преглед и подобрување на нивната работа. 
 

2.   Учениците и наставниците може да создадат блогови за истражување и 
развој на идеи во врска со одредена тема. 

 
3.   Групи ученици може да создадат веб- страници за заедничко уредување на 
содржината во врска со учебна област или со цел да се поддржи одредено 
испитување или активност за решавање проблем. 

 
4.   Учениците може да бидат вклучени во онлајн дискусија во врска со тема или 
идеја или да користат табла за дискусии за да развијат испитување. 

 

Можности за ИКТ во прво одделение 
 

БРОЈ: Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

I одд.  Броеви и бројниот систем и пресметка 
1. Да се користат онлајн и електронски активности и игри, 

вклучувајќи ги интерактивните наставни програми за броеви 
(ITPs), електронската коцка и ресурсите на интерактивната 
табла за: 
• да се вежба кажување напамет, читање и пишување на броеви 
до 20; 
• да се вежба броењето и споредбата на два сета предмети; 
• да се помогне за да се разбере броењето нанапред и 
броењето наназад; 
• да се помогне за да се развие разбирањето на делењето; 
• да се помогне за да се препознаат множителите на 2 и 10. 

I одд.  Бројат нанапред во двојки, започнувајќи да препознаваат 
непарни/парни броеви до 20 како „секој втор број“. 
1. Користат интерактивни подни сунѓерести плочки со броеви за 

да ги идентификуваат и вежбаат непарните и парните броеви. 
I одд.  Собираат/одземаат едноцифрен број со броење нанапред/наназад. 

1. Користат интерактивни подни сунѓерести плочки со броеви за 
броење нанапред/наназад. 

 
ГЕОМЕТРИЈА Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

I одд.  Да именуваат и сортираат вообичаени 3Д форми (пр. коцка, 
кубоид, конус и сфера) со користење на карактеристики како што 
се број на површини, рамни или искривени површини. Да ги 
користат за да направат шаблони и модели. 
1. Да повлекуваат слика на 3Д форми за да ги организираат 

според нивните карактеристики. 
I одд.  Да препознаваат основни симетрични линии. 

1. Да користат онлајн/електронски активности и симетрија 
на интерактивна наставна програма како помош за да се 
препознае основна симетрична линија. 

I одд.  Да користат секојдневен јазик за насока и растојание за да опишат 
движење на предмети. 
1. Да го користат јазикот за позиционирање кога му даваат 

инструкции на подниот робот да ја следи дадената патека. 
2.   Да користат сличен јазик кога играат улоги и дејствуваат како 

дел од роботот или контролерот. 



Математика за основно образование Водич за наставници Додаток В:Можности за ИКТ  

 
100 
 

 
 
(Продолжува) 

 

МЕРЕЊЕ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

I одд.  Да ги препознаваат сите монети и да решат како да платат точен 
износ со користење на помали монети. 
1. Да користат онлајн игри за купување и игри на екран, 

вклучувајќи ги ресурсите на интерактивната табла за да 
направат точни парични износи. 

2. Да користат играчка - каса со играње улоги како поддршка на 
оваа активнoст. 

I одд.  Да проценуваат и споредуваат способности со директна 
споредба, потоа со користење нестандардни единици мерки. 
1. Да користат електронски ваги на интерактивната табла за 

да се споредат зафатнини; да продолжат со користење 
нестандардни единици мерки. 

I одд.  Да го читаат времето на часовникот и да ги познаваат клучните 
периоди од денот до најблискиот час. 
1. Да користат онлајн и електронски активности, вклучувајќи ги 

ресурсите за интерактивната табла кои прикажуваат аналогни и 
дигитални времиња како поддршка за разбирање на времето. 

2. Да користат голем електронски часовник во дигитални и аналогни 
стилови на интерактивната табла за да се поттикне разбирањето 
кај учениците. 

 
РАБОТА СО ПОДАТОЦИ  Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

I одд.  Да одговараат на прашање со сортирање и организирање податоци 
или објекти на голем број начини. 
1. Да користат софтвер за пиктограм или онлајн ресурс за 

создавање на различни пиктограми поврзани со сопственото 
искуство на учениците. Користете ги истите за поставување и 
одговарање прашања. 

2.   Да користат софтвер за интерактивна табла за да создадат и 
користат Венов и Каролов дијаграм. 

 
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

I одд.  Користење техники и вештини при решавање математики проблеми. 
1. Да користат голем број онлајн игри и активности како 

поддршка при решавање на проблеми. 
 
 
 

Можности за ИКТво второ одделение 
 
 
 
 

Во рамката, дигитронот не се промовира како пресметковна алатка пред петто 
одделение. Главниот акцент од прво до четврто одделение е ставен на развојот на 
стратегиите за пресметување напамет. Овие водат, преку лични забелешки, кон 
развој на ефикасни пишувачки методи. Сепак, дигитронот се користи за да им 
помогне на учениците да ги разберат броевите и бројниот систем, вклучувајќи го 
внесувањето на вредност, својствата на бројот, дропките и децималите. 
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БРОЈ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

II одд.  Броеви и бројниот систем и пресметка. 
1.   Да се користат онлајн и електронски активности и игри, 
вклучувајќи интерактивни наставни програми за бројот, 
електронската коцка и ресурсите на интерактивната табла: 

• за да се помогне да ги препознаат множителите на 2, 5 и 10; 
• за се моделира и потпомогне разбирањето на 

стратегиите на умствената пресметка; 
• за се помогне да се развие разбирањето на поделбата 

на двоцифрените броеви; 
• за да се практикува поставување двоцифрени броеви; 
• за да се помогне да развијат голем број умствени 

стратегии, како броење нанапред и броење наназад. 

II одд.  Да сортираат броеви, пр. непарен/парен, множители на 2, 5 и 10. 
1. Да користат подготвена табеларна пресметка или табела и 

да ја користат ја користат алатката за сортирање за да 
 II одд.  Да препознаваат дека запишуваме една половина ½ , една 

четвртина ¼ и три четврини ¾. 
Да препознаваат дека 2/2 или 4/4 прават едно цело и дека ½ и 
2/4 се еквивалентни. 
1. Да ги користат интерактивните наставни програми за дропки 
во рамките на софтверот на интерактивната табла; 

да истражуваат дропки и да ги поврзат со обичен делив 
објект (¼ од торта, ½ од молив итн.). 

II одд.  Да ги делат сите броеви до 20 во парови и да ги запишуваат 
поврзаните факти за собирање и одземање. 
1. Да го користат софтверот на интерактивната табла со сите 

броеви до 20, и да ги поместат паровите со броеви пред 
извршување на соодветното собирање и одземање. 

II одд.  Да ги најдат сите парови на множители на 10 со збир 100 и да ги 
запишат фактите за собирање и одземање. 
Да научат и да ги препознаваат множителите на 2, 5 и 10 и да ги 
добијат поврзаните факти за делењето. 
1. Да користат интерактивни табели 100 (достапни во 

рамките на софтверот на интерактивната табла) за 
да ги истражуваат множителите. 

II одд.  Да решат факти за множење и делење за таблиците 3x и 4x. 
1. Да користат табеларна пресметка за истражување на овие 

факти за множење и делење. 
 

ГЕОМЕТРИЈА Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

II одд.  Да сортираат, именуваат, опишуваат, визуализираат и цртаат 2Д 
форми (пр. квадрати, правоаголници, кругови, правилни и 
неправилни петоаголници и шестоаголници) кои се однесуваат на 
нивните својства; пропознаваат вообичаени 2Д форми во 
различни позиции и ориентации. 
Да сортираат, именуваат, опишуваат и изработуваат 3Д форми 
(пр. коцки, кубоиди, конуси, цилиндри, сфери и пирамиди) кои се 
однесуваат на нивните својства; да препознаваат 2Д цртежи на 
3Д форми. 
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ГЕОМЕТРИЈА Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

  1. Да користат онлајн/електронска активност за цртање и 
споредба на 2Д и 3Д форми. 
2.   Да поврзуваат 2Д и 3Д форми според нивните својства на 

интерактивна табла. 
3.  Да користат онлајн/електронска активност (пр. „желка” на екран, 
пр. лого) или изометриска мрежа или интерактивна наставна 
програма за цртеж со плочки за да се истражат својствата на 
едноставни 2Д форми (квадрат, правоаголник). Почнуваат да ја 
користат функцијата за повторување за да се зголеми 
ефикасноста на инструкциите. 

II одд.  Да идентификуваат рефлексна симетрија во модели и 2Д форми; да 
цртаат симетрични линии. 
1. Да користат онлајн/електронска активност (пр. интерактивна 

наставна програма за симетрија која ќе помогне да се развие 
разбирањето на симетричните линии). 

II одд.  Да следат и даваат инструкции кои вклучуваат позиција, насока и 
движење. 
Да препознаваат цели, половина и четвртина вртења, во правец на 
стрелките на часовникот или во спротивната насока. 
Да препознаваат дека прав агол е четвртина вртење. 
1. Да дадат сетови на инструкции за контрола на „желки” на екран и/или 
на под. 
2.   Да истражуваат агли на вртење со користење на “желките”, 

почнувајќи да ја користат функцијата за повторување за да ја 
зголемат ефикасноста на инструкциите. 

 
МЕРЕЊЕ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

II одд.  Мерење 
1. Да користат онлајн и електронски активности, симулација и игри, 

вклучувајќи интерактивни наставни програми за мерење и 
ресурсите на интерактивната табла за да се истражуваат 
различни типови мерење. 

1. Да избираат од достапни дигитални и аналогни уреди за да 
измерат време, должина, маса и зафатнина со користење на 
стандардни мерни единици. 

2.   Да користат онлајн/електронска симулација на часовник, која 
прикажува аналогно и дигитално време, за да се почне 
читање на времето до најблискиот половина час. 

 
РАБОТА СО ПОДАТОЦИ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

II одд.  Да одговори прашање со собирање и евидентирање податоци во 
листи и табели, и претставување на истите во дијаграми и 
пиктограми за да ги прикажат резултатите. 
1.   Да користат едноставна база на податоци за да сортираат и 

организираат податоци и да прикажуваат дијаграми и 
пиктограми со користење на резултатите за да помогнат при 
одговарање на прашања. 



 

 

 A B 
1 Number Doublethenumber 
2 1 A2*2 
3 A2+1 A3*2 
4 A3+1 A4*2 
5 A4+1 A5*2 
6 A5+1 A6*2 
7 A6*1 A7*2 
8 A7+1 A8*2 
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

II одд.  Да идентификуваат едноставни врски помеѓу броевите, пр. овој број 
е двоен. . .; . 
1. Да користат едноставни табеларни пресметки за да ја прикажат 

едноставната врска помеѓу два сета броеви. 

  A B 
1 Број Удвој го бројот 
2 1 2 
3 2 4 
4 3 6 
5 4 8 
6 5 10 
7 6 12 
8 7 14 

 
пр. 
Да ја опишуваат врската помеѓу броевите во секој ред. 
Да ја опишуваат врската помеѓу броевите во секоја колона. 

 
 
 

Можности за ИКТ во трето одделение 
 
 
 

Во рамката, дигитронот не е промовиран како пресметковна алатка 
пред петто одделение. Главниот акцент од прво до четврто 
одделение е ставен на развојот на стратегиите за пресметување 
напамет. Овие водат, преку лични забелешки, кон развојот на 
ефикасни пишувачки методи. Сепак, дигитронот се користи за да 
им помогне на учениците да ги разберат броевите и бројниот 
систем, вклучувајќи го внесувањето на вредност, својствата на 
бројот, дропките и децималите. 

 
 

БРОЈ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

III одд.  Броеви и бројниот систем и пресметка. 
1. Да користат онлајн и електронски активности и игри, вклучувајќи 
ги интерактивните наставни програми за броеви, електронска коцка и 
ресурсите на интерактивна табла: 

• за да се помогнат да ги препознаат множителите на 2, 3, 4, 5 и 
10; 
• за да се моделира и потпомогне разбирањето на 

стратегиите за умствена пресметка; 
• за да се помогне да се развие разбирањето на поделбата 

на трицифрените броеви; 
• за да се практикува поставување трицифрени броеви; 
• за да се помогне за се да развијат голем број умствени 
стратегии кои се однесуваат на собирањето, одземањето, 
множењето или делењето; 
• за да го разберат ефектот на множењето на дводифрен број со 
10. 

2.   Да користат табеларни пресметки за да истражуваат врски и 
шеми на броеви. 
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ГЕОМЕТРИЈА Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

III одд.  Да идентификуваат, опишуваат и цртаат правилни и неправилни 
2Д форми, вклучувајќи петаголници, шестаголници, осумаголници 
и полукругови. 
1. Да користат изометриска мрежа или интерактивна наставна 

програма за цртеж со плочки за да ги цртаат и истражуваат 
својствата на 2Д формите, вклучувајќи правилни 
многуаголници и кругови, но исклучувајќи го триаголникот. 

III одд.  Да идентификуваат 2Д и 3Д форми, симетрични линии и прави 
агли во опкружувањето. 
1. Да користат онлајн/електронска активност (пр. интерактивна 
наставна програма) за цртање и пополнување форми со 
рефлексна симетрија. Нацртајте ги сликите на формите во 
рефлексна симетрија. 
2.   Да користат “желка” за на екран (пр. лого) за да се програмира 
едноставна 2Д форма и симетрични линии за секоја од нив. 

III одд.  Да споредуваат агли со прав агол и да препознаваат дека права 
линија е еквивалентна на два прави агли. 
1. Да дадат инструкции кои вклучуваат позиција, насоки и 

движење во правецот на стрелките на часовникот и 
обратно, за да насочат поден робот низ лавиринт. За 
време на овој процес, забележете го ефектот на 
инструкциите за вртење и споредете ги аглите на вртење. 

 
МЕРЕЊЕ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

III одд.  Да изберат и користат соодветни единици и опрема за проценка, 
мерење и евидентирање на мерењата. 
Да ја познаваат врската помеѓу километри, метри и сантиметри, 
килограми и грамови, литри и милилитри. 
1. Да изберат и користат голем број дигитални и аналогни 

инструменти за мерење. Земете ја предвид соодветноста на 
различните инструменти. 

Да читаат до најблиската поделба или поделбата на половина, да 
користат ваги кои се нумерирани или делумно нумерирани. 
2.   Да користат интерактивна наставна програма за скала за 

мерење за да вежба симулација или интерактивна 
наставна програма како поддршка за чотање на мерните 
скали, нумерирани или делумно нумерирани. 

III одд.  Да го читаат времето на аналогни и дигитални часовници, до 
најблиските пет минути на аналоген часовник и до најблиската 
минута на дигитален часовник. 
1. Да користат онлајн/електронска симулација на часовник, 

што прикажува аналогни и дигитални времиња, да 
читаат аналогно време до најблиските 5 минути и 
дигитално време до најблиската 1 минута. 
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РАКУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИ Можности за ИКТ 

 Учениците треба 

III одд.  Да одговараат на прашања од секојдневниот живот со собирање, 
организирање и толкување на податоци. 
1. Да користат снимачи на податоци/сензори за да опфатат 

податоци од секојдневниот живот во врска со температура, 
јачинита на звукот, нивоата на светлината итн. Анализирајте ги 
резултирачките графикони. 

2.   Да користат едноставна база на податоци, табеларни пресметки 
или интерактивна наставна програма за графичко цртање за да се 
соберат, сортираат и организираат податоците. Да го користат 
софтверот за прикажување на податоците како што се бар- 
дијаграми, пиктограми и едноставни табели за зачестеност. 
Користете ги резултатите за да помогнат при одговарање на 
прашањата. 

III одд.  Да користат Венов или Каролов дијаграм за да сортираат податоци 
и предмети со користење два критериуми. 
1. Да користат алатки од интерактивната табла за да 

создадат Венов и Каролов дијаграм. Користете ги овие 
за сортирање и организирање на податоците. 
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РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ  Можности за ИКТ Учениците треба: 

Одд.3  Да ги препознаваат врските помеѓу различни 2Д форми. 
1.  Користете поден робот или објект на екран кој се движи 

според дадена команда („желка”) (пр. лого) за да нацртате 
дадени 2Д форми и искористите ги инструкциите за да се 
помогне при идентификација на врските помеѓу нив. 
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ДОДАТОК Г: ОБРАСЦИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 
 

Овој дел содржи обрасци за планирање со придружни забелешки како што е 
посочено во Дел 2 од овој водич. 

 
• Среднорочно планирање – 1 

 

• Среднорочно планирање – 2 
 

• Краткорочно планирање 
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Образец за среднорочно планирање 1 

Одделение  
 

Единица:  Наслов: 
 

 Цел на учењето Активности Ресурси Коментари Време 
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Забелешки 
 

• Можеби има повеќе од една цел на учењето во секој блок, пр. ако шемата зема предвид неделни блокови во 
рамките на целата единица. 

 

• Активностите се дадени само во кратки црти. 
 

• Главните потреби за ресурси треба да овозможат стратегиско планирање, пр. трошење. 
 

• Овој план ќе бара изјава во воведот во врска со претходното знаење. 
 

• Коментарите ќе истакнат специфични детали: 
 

– каде што нешто бара претходна подготовка; 
 

– каде што различни стратегии за оценување можат да се во тек, пр. можности за активно оценување 
(деталите ќе бидат во краткорочните планови (за лекцијата)).
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Образец за среднорочно планирање 2 

Одделение 
 

Единица:  Наслов: 
 

Цел на учењето Активности Ресурси 
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Забелешки 
 

• Можно е да има повеќе од една цел на учењето во секој блок. Можеби е логично да се разгледаат 
одредени цели заедно. 

 

• Активностите се даваат само во кратки црти. 
 

• Главните потреби за ресурси треба да овозможат стратегиско планирање, т.е. трошење. 
 

• Од очигледни причини не е дадено планирање на времето.  
 

• Овој план ќе бара изјава во воведот во врска со претходното знаење.
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Образец за краткорочно планирање 
 
 

Почеток на неделата: ЕДИНИЦА: ЧАС: 
 
Цели на учењето Критериуми 
за успех 

 
Aктивности 
(погледнете ги забелешките подолу: 
детали за диференцијација итн.)  
Ц: цела парал.; Г: група; П: поединец 
 

Опис Ц/Г/П 

 
Ресурси 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организација: детали за диференцијација / групи / 
улога на возрасен (поврзано со активности) 

Забелешки / можности за проширување / 
домашна задача 

 
 
 
ПО: прашање/ 
одговор 
Д:дискусија 
Н:набљудување 
О:оценета 
работа



 

 

 
 

 

 

 

ПРОЦЕНКА 


