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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот макеdонски јазик за IV одделе-
ние на деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Наставата по предметот Макеdонски јазик на учениците им
овозможува да развиваат интерес за запознавање и примену-
вање на македонскиот јазик како основно средство за комуни-
кација, за учење, за уметничко изразување, за запознавање на
јазикот како најкарактеристичен белег на националниот иден-
титет. Преку наставата по македонски јазик се развиваат спо-
собностите за слушање, читање, пишување, усно и писмено
изразување, сфаќање, доживување и толкување на литератур-
ните и други текстови.

Овој наставен предмет создава основа за стек¬нување знаења
и од други наставни предмети затоа што преку практиката на
воспитно-образовната работа по овој предмет се оперира со
интегрално поврзаните процеси: мислење - – говор - читање со
разбирање. Со примена на интегрално поврзаните процеси во
наставата по предметот македонски јазик учениците стекну-
ваат способности да ги користат содржините од останатите
наставни предмети кои ги изучуваат.

Учениците преку оваа настава ќе се запознаат со структурата и
системот на македонскиот стандарден јазик и на сите нивоа ќе
ја усвојуваат и ќе ја применуваат стандарднојазичната норма
(фонетско-фонолошка, морфолошка, синтаксичка, лексичка,
пра¬во¬писна и ортоепска). 
Според наставниот план за македонски јазик во IV одделение
се планирани по 5 часа неделно, односно 180 наставни часа
годишно.

Наставниот предмет македонски јазик во наставниот план има
статус на задолжителен наставен предмет.
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2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот / ученичката:
q да развива социјален и личен идентитет преку анализа на
книжевни текстови;
q да се оспособува за усно и писмено изразување;
q да го збогатува речникот; 
q да усвојува поими, содржини и правила од граматиката, пра -
воговорот и правописот на македонскиот литературен јазик; 
q да ја запознава функцијата на зборовите и нивната примена
во усното и писменото комуницирање; 
- да се оспособува да чита со разбирање текстови со различна
содржина, сложеност и од различни извори;
q да распознава и применува разни функционални стилови во
говорното и писменото изразување (разговорен, администра-
тивен, новинарски, поетски, научно – популарен и научен стил
на изразување); 
q да чита и анализира текстови од уметничка и народна лит-
ература соодветна на возраста;
q да анализира книжевно дело соодветно на возраста при-
менувајќи ги основните теоретски поими (строфа, стих; рима;
лик;  дејство; );
q да користи разни форми на писмено изразување (креативни
текстови; текстови за практична намена);
q да се поттикнува да користи книги и друг вид литература од
библиотеките и од други извори;
q да се воведува во интерпретирање и вреднување литера тур -
ни, сценски, филмски остварувања и друг вид на медиумска
про дукција; 
q да развива свест за значењето на мирот, толеранцијата и со -
ра ботката меу луѓето од различни култури.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ЗА IV
ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:
q да разликува народен говор (дијалекти) наспроти стандар-
ден јазик;
q да чита со разбирање различни текстови;
q да користи правилен ред на зборовите во реченицата;
q да користи  именки, придавки, главни броеви и глаголи во
усното и писменото изразување во даден реченичен контекст;
q да користи елементарни граматички и правописни норми
при  читањето и пишувањето;
q да чита и прераскажува литературни дела од народната и
уметничката литература соодветна на возраста;
q да се оспособи да раскажува усно и писмено на стандарден
јазик;
q да користи различни форми на писмено изразување (текст
за: честитка; покана);
q да составува прашања по дадени одговори;
q да учествува во разговор во кој искажува доживувања, чувс -
тва и факти;
q да го збогатува речникот;
q да развива чувство на припадност кон својата и почит кон
другите култури;
q да се оспособи да следи информација од различни медиуми
и да пренесува кратки информации од нив;
q да се оспособи да применува ИКТ во функција на наставниот
предмет.  
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4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Јазик 

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Граматика

Ученикот/ученичката:
• да ги увидува особе-
ностите на народните
говори нас про ти стан-
дардниот ја зик.

• Народен и норми-
ран (стандарден, ли -
те ра ту рен) јазик

• Народен јазик
• Стандарден, ли-
тературен) јазик

• Вежби за воочување на карактеристиките на народниот
јазик наспроти стандардниот јазик.
• Слушање, следење на записи  со народен говор и стандарден
јазик.
• Пр. вежба: Пеt ученици се заdолжувааt еdен исt усtен исказ
dа gо gовораt на 5 различни наречја .Само еdен ученик усtниоt
исказ gо gовори на сtанdарdен јазик. Осtанаtиtе ученици pо
pаt на pреpознавање оdреdувааt кој исказ на кое наречје pри -
pа ѓа.

• Да го препознава и
разликува усниот од
писмениот говор.

• Устен и 
писмен говор

• Говор - устен и
пис мен

• Вежби за разликување на усниот од писмениот говор.

• Да усвои поим за са-
могласки и сог лас ки; 
•и да ги разликува

• Поим за самоглас -
ки и согласки

• Самогласки
• Согласки

• Вежби за разликување на самогласките и согласките (нивно
правилно изговарање и пишување).
• Пр.вежба: Ученициtе dобивааt лисtа на зборови(може dа се
за pише и на tабла). Нивна заdача е dобиениtе зборови dа gи
кажувааt gласно и dа оtкријаt на кои gласови во изgовороt на -
и dувааt на оpреdелени pречки. 
•Пр.вежба: Ученициtе dобивааt лисtа (може dа се заpише и на
tабла) на pовеќе соgласки и само еdна самоgласка.Нивна за dа ча
е dа сосtаваt збор(ови) оd pонуdенаtа лисtа, исtиtе dа gи
заpишаt и dа gи изgовораt.

Programa za IV oddelenie - 1_Layout 1  21.10.2009  16:02  Page 7



8

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да го дели зборот
на слогови.

• Поделба на зборот
на слогови (според
пра вилата во маке-
донскиот јазик)

• Слог • Вежби за определување на бројот на слоговите во зборот.
• Синтетички вежби за составување на зборови со дадени сло-
гови.
• Пр.вежба: Ученициtе dобивааt лисtа на зборови(може и dа
се заpишаt на tабла) со различен број на слоgови.Нивна за dа ча
dа секој збор dа оpреdелаt бројоt на слоgовиtе.

• Да го усвојува по -
им за конкретни и
апстрактни имен ки.

• Конкретни и апс т -
рактни именки

• Конкретни и апс т -
рактни именки

• Вежби за препознавање на конкретните од апстрактните
именки.
Пр.вежба: Со уpоtреба на  бура на иdеи ученициtе фронtално
кажувааt именки кои насtавникоt gи заpишува на tабла.Оd
dобиенаtа лисtа на именки dобивааt заdача оd насtавникоt
dа gи pоdреdаt на именки кои се конкреtни и кои се аpсtрак -
tни.

• Да ги разликува
конкретните од апс -
трактните именки.

• Значењето на кон-
кретните и апс трак -
т ните именки

• Конкретни и апс -
трак тни именки

• Вежби за разликување на конкретните од апстрактните
именки.
• Пр.вежба:
» Насtавниокоt заpишува на tабла конкреtни и аpсtаркtни
именки. 
» Насtавникоt бара оd ученициtе  заpишаниtе именки dа gи
pоdреdаt во низа на зборови  кои  можаt dа gи виdаt и dа gи dо-
pраt , а кои само gи замислувааt.
• Насtавникоt на tабла gи извлекува и gи заpишува основниtе
каракtерисtики на dваtа виdа именки.

• Да го разликува и
правилно да го при-
менува родот кај
им ен ките во усниот
и писмениот говор.

• Род кај именките • Род кај именките • Вежби за утврдување на родот кај именките
• Вежби за правилна примена на родот кај именките.
• Пр.вежба:Насtавникоt им dава на ученициtе лисtа на збо -
ро ви (именки) и вpишани заменки tој, tаа и tоа. Ученициtе
tре  ба dобиениtе именки dа gи pоврзаt со сооdвеtнаtа за-
менка.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да разликува и пра -
вилно да го примену -
ва бројот кај именки -
те во усниот и пис ме -
ниот говор.

• Број кај именките • Број кај именките • Вежби за утврдување на бројот кај именките.
• Вежби за правилна примена на бројот  кај именките.
• Пр.вежба:
» Ученициtе dобивааt заdача dа именувааt сѐ шtо gлеdааt
во училницаtа. 
» Наpишаниtе именки pоtоа tреба dа gи смесtаt во колони
во кои оpреdелувааt dали именуваниоt pреdмеt е во еdнина
или множина pри шtо оdреdувааt dали pреdмеtоt е само
еdен или gо има во pовеќе pримероци.
» Ученициtе dобивааt за заdача dа gи разменаt tеtраtкиtе
со ученикоt со кој сеdи и еdен на dруg dа си наpраваt pро-
верка на заpишаноtо.
» На крај на часоt насtавникоt gо pовикува секој pар dа gи ка -
же заpишаниtе именки и gи бележи на tабла во tабела во
ко лона за еdнина или множина.

• Да го усвои поимот
за описни  придавки и
правилно да ги приме-
нува во усниот и пис -
мениот говор.

• Придавки: описни • Придавки: описни • Вежби за разликување на описните придавки.
• Вежби за правилна употреба на описните придавки во ре -
че ницата.
• Пр.вежба:
» Насtавникоt на tабла заpишува 3-4 реченици pри шtо
вни мава во реченициtе dа има pовеќе оpисни pриdавки.
» Ученициtе dобивааt за заdача во своиtе tеtраtки dа gи
pре pишаt именкиtе кои gи pреpознавааt во реченициtе.
» Ученициtе dобивааt заdача dа gи извлечаt сиtе зборови во
реченициtе за кои мислаt dека gи оpишувааt именкиtе.
» Извлечениtе зборови за кои ученициtе мислаt dека gи
оpишувааt именкиtе gи pоврзувааt со именкиtе и за pи шу -
вааt шtо tие оpишувааt.
» На крај на часоt насtавникоt на tабла сумира со pомош
на gрафички орgанизаtор ( pо избор: tабела gрозd и сл.) кои оd
dаdениtе зборови се оpисни pриdавки. 
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да го усвои поимот
за заменка како збор
кој заменува ли це.

• Заменки - лични за-
менки

• Заменки;
• лични заменки

• Вежби за разликување на заменките од другите зборови и
нивна правилна употреба во усниот и писмениот говор.
• Пр.вежба:
» Насtавникоt им dава на ученициtе лисtа со 3-4 реченици
(може dа gи заpише и на tабла.) и gи заpишува и сиtе лични за-
менки.
» Ученициtе имааt за заdача dа gи заменаt сиtе зборови со pо-
нуdениtе  лични заменки.
» Заpишаниtе pреdлози ученициtе gи разменувааt со меѓу себе
и меѓусебно dискуtирааt dали наpравиле pравилна замена.
» Насtавникоt им ја pокажува pравилнаtа замена на зборови -
tе со лични заменки и наpраениtе gрешки ученициtе gи вpи шу -
ва аt во своиtе tеtраtки.  

• Да употребува гла-
голи искажани во се -
гашно, минато и ид -
но време (без дефи-
ниција).

• Глаголи (категорија
време)

• Глаголи (кате-
горија време)

• Вежби за употреба на глаголите во сегашно, минато и идно
време (без дефинирање).
• Пр.вежба:
» Насtавникоt кажува на gлас еdна исtа реченица во tриtе
времиња и исtиtе gи заpишува на tабла.
» Ученициtе со бура на иdеи кажувааt pо шtо или во шtо се ра-
зликувааt tриtе реченици.
» Ученициtе самосtојно смислувааt реченици кои gи кажувааt
во tриtе времиња.

• да усвојува поим за
приближна бројност
и да ја употребува во
усниот и писмениот
говор;

• Броеви за иска жу -
вање на приближна
бројност;

• Броеви (приб -
лиж на бројност;

• Вежби за разликување на броевите за приближна бројност од
главните и редните броеви.
• Вежби за правилно пишување на броевите за приближна
бројност.
• пр.вежба:
» Ученициtе dобивааt заdача dа gо заpишаt tочниоt број на
сtолчиња во училницаtа и pриближниоt број на pрозорци.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да усвојува поим за
подмет и прирок.

• Реченица, основни
реченични членови

• Подмет
• Прирок

• Вежби за издвојување на подметот и прирокот во реченица та и
нивно разликување според значењето и примената во речени-
цата.

• Да ги разликува
под метот и приро-
кот во реченицата.

• Подмет и прирок
во реченица

• Подмет
• Прирок

• Вежби за разликување на подметот и прирокот според зна че -
ње то и примената во реченицата.
• Пр.вежба:
» Насtавникоt заpишува на tабла 3-4 pросtи реченици. До за pи -
шаниtе реченици извлекува pразна линија на која ученициtе tре -
ба dа заpишаt:
» Кој збор ,сpореd нив, означува dека некој нешtо pрави.
» Кој збор, сpореd нив, означува шtо се pрави,се случува и сл.
» Насtавникоt gи заpишува на tабла исtиtе реченици pри шtо
gо исpушtа pрво pоdмеtоt , а pоtоа pрирокоt. На ученициtе им
pосtавува pрашање dали реченициtе со исpушtениtе, pрво pоd-
меtоt, pоtоа pрирокоt нешtо кажувааt.
» (Пр. Ленче чиtа книgа. 1. Чиtа книgа. 2. Ленче книgа.)

• Да го збогатува ре -
чникот со зборови
што имаат исто или
слично значење;

• Зборови што
имаат исто или
слично значење
(без именување)

• Синоними • Вежби за усвојување на синонимите како видови зборови кои
имаат исто или слично значење (без именување).
• Изготвување на мал речник со синоними
• Пр.вежба: Насtавникоt со бура на иdеи gи вpишува сиtе зборови
за кои ученициtе мислаt dека имааt исtо значење на pреd ло зџ -
tе: расtение(билка); tемно (мрак); dевојка (мома).

• Да го збогатува
реч никот со зборови
што имаат спротив -
но значење.

• Зборови што
имаат спротивно
значење

• Аноними • Вежби за усвојување на антонимите како видови зборови со
спротивно значење (без именување).
• Изготвување на мал речник со антоними
• Пр.вежба: Насtавникоt со бура на иdеи gи вpиува сиtе зборови
за кои ученициtе мислаt dека имааt сpроtивно значење на pреd-
лозџtе: силно(слабо);tемно(свеtлоdевојка (баба).
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Правопиос

• Да ги усвојува пра -
вописните правила за
пренесува ње на дел
од зборот од еден ред
во друг.

• Пренесување на дел
од зборот од еден ред
во друг

• Слог • Активности за пренесување на дел од зборот од еден ред во
друг.

• Да знае да ги упот -
ребува наводници те
за изделување на
ими ња на институ-
ции, улици, списанија
и книги во ре че ни -
цата.

• Правописни знаци: 
» наводници

• Наводници • Вежби за препознавање и примена на наводниците при
пишување на имиња на улици, списанија, книги и др.
• Пр.вежба: Насtавникоt им dава tексt кој соdржи 4-5 рече -
ни ци во кои не се оdбележани навоdнициtе на сооdвеtно
месtо.
• Ученициtе dобивааt заdача dа gи внесаt навоdнициtе tаму
каdе шtо смеtааt dека tие tреба dа сtојаt.
• Насtавникоt заеdно со ученициtе gи внесувааt навоdнициtе
со dруgа боја на молив(pенкало) со шtо tие gи соgлеdувааt на-
pравениtе gрешки.

• Да ги усвојува пра-
вописните правила за
пишување на сопстве-
ните именки за сло -
же ни географски ими -
ња, институции, адре -
си, списанија, праз ни -
ци и др.

• Пишување на голе -
ма буква кај сопстве-
ните именки со кои
се искажуваат инсти-
туции, адреси, списа-
нија, празници и сл.

• Употреба на го-
лема буква

• Вежби за правилна примена на правописните правила за пи -
шување на сопствените именки кај институции, адреси, спи -
санија, празници идр.
• Пр.вежба: Насtавникоt им dава tексt кој соdржи 4-5 ре че -
ни ци во кои не се оdбележани навоdнициtе на сооdвеtно мес -
tо.
• Ученициtе dобивааt заdача dа gи внесаt навоdнициtе tаму
каdе шtо смеtааt dека tие tреба dа сtојаt.
• Насtавникоt заеdно со ученициtе gи внесувааt навоdнициtе
со dруgа боја на молив(pенкало) со шtо tие gи соgлеdувааt
наpравениtе gрешки.

•Да го усвојува пра-
вилното пишување на
приближна бројност и
повеќециф ре ни
броеви со зборови.

• Пишување на приб -
лижна бројност и по -
ве ќецифрени броеви
со зборови.

• приближна број-
ност;
• повеќецифрени
бро еви;

• Вежби за правилно пишување на зборови кои означуваат
приближна бројност;
• Вежби за правилно пишување на повеќецифрени броеви со
зборови
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Читање, литература и лектира

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Читање

Ученикот/ученичката:
• да чита изразно
уметнички и научно-
популарни текстови
на двете писма.

• Изразно читање со
почитаување на из -
раз ните вредности
(дикција, интонаци -
ја, темпо, ритам,
пауза)

• Изразно читање • Вежби за изразно читање врз текстови со уметничка и
научно-популарна содржина на двете писма, со анализа и
толкување на значењето на зборовите, карактеристики на
изразното читање: правилен, јасен и чист изговор и сили-
ната на гласот.
• Пр.вежба:Насtавникоt симулира чиtање tексt со и без
pримена на pравилаtа за изразно чиtање.
Ученициtе dобивааt насоки dа бележаt шtо слушааt pри
чиtање на насtавникоt со цел dа gи изdвојаt разликиtе. 

• Да чита текст по
улоги.

• Драмско читање
(читање по улоги)

• Драмско читање • Вежби за драмско читање на улогите.
• Пр.вежба: Насtавникоt симулира чиtање tексt со и без
pримена на pравилаtа за изразно чиtање.
• Ученициtе dобивааt насоки dа бележаt шtо слушааt
pри чиtање на насtавникоt со цел dа gи изdвојаt разли-
киtе.

Литература - Проза

• Да врши анализа на
текст;
• самостојно да прави
план за анализа на
текст.
• да го определува
мес тото и времето на
настан.
• да опишува лик со
не говите надворешни  
особини.

• Анализа на текст
• Анализа по план на
текстот (композици-
ска анализа) со лока-
лизација на мес то и
време на настанот
• Анализа на лик о ви

• Анализа на текст
• Композициска ана -
 лиза (по план на
тек с тот)
• Лик

• Вежби за анализа на текстот (по насочувачки прашања).
• Вежби за композициска анализа (по план на текстот).
• Вежби за локализирање на местото и времето на наста-
нот.
• Вежби за анализа на ликовите (надворешен опис).
• Пр.вежба;
• Насtавникоt избира tексt оd учебникоt (чиtанкаtа) и
gо dели на pовеќе целини. За секоја целина pоdgоtвува pо dве
pра шања на кои ученициtе оdgоварааt во своиtе tеt раt -
ки.  (Насtавникоt внимава pри формулацијаtа на pра ша -
ња  tа dа ја pочиtува хронолоgијаtа на фабулаtа.)
• Оdgовориtе на ученициtе pреtсtавувааt насока за ана-
лиза на tексtоt.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Поезија

• Да открива поетска
слика во лирска песна;
•да ја препознава спо -
редбата како изразно
средство (без дефини-
ција);
• да ги открива сопстве-
ните чувства при чи та -
ње лирски песни.

• Поетска слика во
лирска песна
• Споредбата како
из разно средство во
песната (препозна-
вање)
• Чувствата во лир с -
 ки песни

• Поетска слика
• Изразно средс -
тво (споредба)

• Вежби за определување на поетска слика во лирска пес на.
• Вежби за препознавање на споредбата како изразно сред с -
тво.
• Пр.вежба:
• Насtавникоt pреку бура на иdеи gо извлекува мислењеtо на
ученициtе за збороt(pоимоt) слика.
• Го сумира мислењеtо на ученициtе pоd заеdнички имениtел
- „Тоа шtо можам dа gо виdам; Тоа шtо gо gлеdам; Тоа шtо
можам dа gо pреtсtавам (нацрtам),“
• Ученициtе чиtааt сtрофа pо сtрофа(сtих pо сtих) и за се -
кој pрочиtан dел (црtааt) или оpишувааt со зборовиtоа шtо
gо разбирааt оd pрочиtаноtо.Оd dобиениtе оpи си (црtежи) gи
формулирааt pоеtскиtе слики.

Избрани наслови и текстови Лектира

• Самостојно да чита де -
ла од македонската и
светската литература;
• да ја открива тематс -
ко-идејната основа во
де ло то;
• да одговара и да пос -
тавува прашања во врс -
ка со прочитаниот
текст;
• аргументирано да го -
во  ри за ликовите и на-
станите во текстот;
• да врши локализација
на настаните по време
и простор.

• Избрани тесктови
како четиво за само-
стојно читање и на -
сочена обработка

• Лектира 
• Самостојно
читање

• Дискусија за читање на текстови надвор од предвидените
наставни содржини.
• Запознавање со основните биографски податоци на авто-
рите на лектирните дела.
• Вежби за самостојно откривање на тематско-идејната ос но -
ва во делото.
• Разговор за прочитаниот текст со аргументирано говорење
за ликовите и настаните во текстот.
• Вежби за локализација на настаните во време и простор.
Напомена: примена на креативни техники за читање и пи -
шу ва ње
Пр.вежба:Насtавникоt на pочеtок на учебнаtа gоdина gи dели
ученициtе во 4-5 gруpи и секоја gруpа dобива заdача dа pро чи tа
pо еdна книgа pо соpсtвен избор.
Насtавникоt оpреdелува часови на кои секоја gруpа ќе ја pреt-
сtави pрочиtанаtа книgа со уpоtреба на насtавнаtа tех-
ника Скелеtен pриказ.
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Изразување и творење 

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Усно изразување

Ученикот/ученичката:
• Да составува пра ша ња по да-
дени одговори;
• самостојно да прераскажува
текстови по да ден план;
• самостојно да рас ка жува за
сопс твени до жи вувања од по-
сета на установа (по даден
план);
• самостојно да опи шу ва теа-
тарски кос ти ми, сце на од гле -
да на претстава; ликови;
• да известува за актуелни на-
стани нас та ни и доживувања
од екс курзии, посета на инс ти -
ту ции.

• Прераскажување на текс -
тови со следење на хроноло-
гијата на настанот (по даден
план)
• Раскажување на до жи ву ва -
ња при по се та на установа
(по даден план)
• Опишување (по да ден
план):
» театарски кос ти ми, сцена
од гледа на прет става;
» ликови.
• Известување за настани и
доживувања од екскурзии,
посета на инс  ти ту ции, про -
из вод ни организации ид р.

• Прераскажување
• Раскажување
• Опишување
• Известување

• Прераскажување на обработени текстови;
• Раскажување на доживувања при посета на
установа (по даден план).
• Опишување на театарски костими, сцена
од гледана претстава, ликови (по даден
план).
• Известување по хронолошки даден план.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Писмено изразување

• Да препишува кратки текстови
или делови од текстови (од лати-
ница на латиница, од кирилица на
латиница, од латиница на кирили -
ца);
• да препишува текстови со замена
на именки, придавки и глаголи со
синонимно и антонимно значење
(без именување);
• да прераскажува обработен текст
со менување на крајот од текстот -
рас ка жу вање по даден почеток;
• да одговара писмено  на пра ша ња
од обработен текст;
• да раскажува доживеан настан;
• опишување (по даден план):
» театарски костими, сцена од гле-
дана претстава;
» ликови;
• самостојно да известува за нас та -
ни и доживувања од екскурзии, по-
сета на институции, производни
организации и др;
• самостојно да составува текстови
(писмо до непознато другарче).

• Препишување на кратки текс -
тови или делови од текстови
(од латиница на латиница, од
кирилица на латиница, од лати-
ница на кирилица)
• Препишување на текстови со
замена на именки, придавки и
глаголи со синонимно и анто-
нимно значење
• Прераскажување на обработен
текст со менување на крајот од
текстот - раскажување по даден
почеток
• Писмено одговарање на пра -
ша ња од обработен текст
• Раскажување на доживеан нас -
тан
• Раскажување со даден по че ток
• Опишување (по даден план):
» театарски костими, сцена од
гледана претстава;
» ликови.
• Известување за настани и до -
жи вувања од екскурзии, посета
на институции, производни ор-
ганизации и др.
• Писмо до непознато другарче.

• Препишување
• Прераскажување
• Раскажување
• Опишување
• Известување
• Писмо.

• Препишување на кратки тек стови
или делови од текстови (од латиница
на латиница, од кирилица на лати-
ница, од латиница на кирилица).
• Препишување на текстови со за-
мена на именки, придавки и глаголи
со синонимно и антонимно значење.
• Прераскажување на обработен
текст со менување на крајот од тек-
стот - раскажување по даден почеток;
• Писмено одговарање на прашања
од обработен текст.
• Раскажување на доживеан настан.
• Раскажување со даден почеток.
• Опишување (по даден план):
» театарски костими, сцена од гле-
дана претстава, ТВ емисии;
» ликови.
• Известување за настани и доживу-
вања од екскурзии, посета на инсти-
туции, производни организации и др.
• Писмо до непознато другарче.
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Медиумска култура

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да ги разликува видови те
радиоемисии;
• да ги разликува видови те
ТВ-емисии;
• да ги следи и да разлику -
ва неколку видови филмо -
ви;
• правилно да води теле-
фонски разговор во јавна
говорница;
-• самостојно да користи
ин формации од детскиот и
дневниот печат;
-• правилно користење на
енциклопедиите како из-
вори за стекнување на зна -
ења.

• Радиоемисии
» детски музички емисии
» детска радиодрама
• ТВ-емисии
» образовни
» научно-популарни
» народни приказни
-» детски квизови
•Филм 
» долгометражен
» цртан
» игран.
• Театар
» театарска претстава;
»сцена
» глумци
» куклена претстава (кукли)
• Градска библиотека
» енциклопедии
• Детски и дневен печат 

• Радиоемисии
» детски музички еми-
сии
» детска радиодрама
• ТВ-емисии
» образовни
» научно-популарни
» народни приказни
» детски квизови
• Филм 
» долгометражен
» цртан
» игран
• Театар
» театарска претстава
» сцена
» глумци
» куклена претстава
(кукли)
• Телефон 
» јавна говорница
• Градска библиотека
» енциклопедии;
» детски печат
» дневен печат 

• Разликување на емисии на радио (ради -
о игри, радиодрама.
• Следење на говорот, музиката и другите
ефекти на радио емисиите.
• Следење на ТВ-емисии и нивно разлику-
вање.
• Следење и разликување на видовите
фил мови.
• Вежби за користење на информации од
детскиот и дневниот печат.
• Користење на забавните рубрики.
• Користење на енциклопедиите како из-
вори за стекнување на знаења.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Наставната програма по предметот македонски јазик овоз мо -
жува интегрирано планирање со наставата по предметите: за -
поз навање на околината, математика, ликовно образова -
ние, музичко образование и физичко образование. Во инте-
грирано планирање на предметното подрачје Јазик можат да
се вклучат и содржини од: анgлиски јазик (кога учениците усво-
јуваат поими од граматиките на двата јазика); со  природа
(кога ученикот се запознава со видовите зборови во усно и
писмено изразување именувајќи ги поимите од овој наставен
предмет); со  оpшtесtво (кога ученикот се запознава со ви-
довите зборови во усно и писмено изразување именувајќи ги
поимите од овој наставен предмет); маtемаtика (при сфа ќа -
ње на односот меѓу предметите и зборовите, со приближната и
точната бројност на броевите како видови зборови); со ли ков -
но образование (со претставување преку цртежи на настани и
ликови од работени дела, книжевни текстови) со музичко обра-
зование (преку содржините кои се поврзани со самогласките и
согласките,со ритмиката на поетските дела) физичко образо-
вание (се прават вежби за правилно дишење при изговор на
конкретни самогласки и согласки или при симулација на опре-
делени надворешни описи на ликови од книжевни дела). 
Во севкупното планирање на содржините на наставниот пред-
мет македонски јазик треба да се вклучуваат и планирања кои
се поврзани со вреднување на постигањата на учениците за
време на реализацијата на наставата и на крај од определени
образовни периоди.
Во севкупното планирање  на содржините на наставниот пред-
мет македонски јазик треба да се вклучуваат и планирања кои
се поврзани со вреднување на постигањата на учениците за
вре ме на реализацијата на наставната програма и на крај од
определени образовни периоди. Тоа подразбира дека вредну-

вањето треба да е дел и од дневните, тематските и од глобал-
ните планирања на наставниот процес.
Планирањето на наставата по македонски јазик треба да биде
во координација со Наставниот план и програмата за овој
пред мет и да ги опфаќа програмските содржини  на сите обра-
зовно-воспитни подрачја (Јазик, Читање, литература и лекти -
ра, Изразување и творење и Медиумска култура). При одреду-
вањето на бројот на часовите за предметните подрачја треба
да се имаат предвид и специфичностите  на условите за изве-
дување на оваа настава во училиштето каде што работи нас-
тавникот. Во планирањето на наставната програма  треба да се
води сметка за различното тежинско ниво на програмските
содржини во рамките на програмата што се извлекува од
поставеноста на целите што треба да е основа на планирањето
на наставниот процес. Во планирањето, исто така, како појдов -
на основа треба да е и поставеноста на наставната содр жи на,
потребниот временски рок за реализација на истата, како и
нивото на постигања на поставените цели. Сепак, се препо ра -
чува да нема впечатливо големи временски отстапки за содр -
жинската реализација. 

Препораки за користење на годишниот фонд на часови
(180 часа gоdишно, 5 часа неdелно.)

• По наставни подрачја се предлага: Јазик - 70 часа; Читање, ли-
тература и лектира - 70 часа; Изразување и творење - 30 часа;
Медиумска култура - 10 часа. Во дадениот предлог треба да се
нагласи дека наставникот треба да ги поврзува содржините од
предвидените подрачја (на пр. содржините од подрачјето Јазик
може да се поврзат со содржини од подрачјата Литература,
Изразување и творење и Медиумска култура)
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Наставни средства:
• учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот пред-
мет, одобрен од страна на министерот- читанка;
• енциклопедии, речници и сл.;
• Интернет, образовни софтвери;
• списанија;
• аудио-визуелни средства и други средства во зависност од
предметот - ЦД;
• други извори на учење во непосредната околина: споменици
на културата, музеи, домови на културата, библиотеки, кина,
театри, нацинални паркови итн.

ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРУВАЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

На почетокот на учебната година наставникот врши дијагно-
стичко проверување на предзнаењата на учениците со цел да
ја спознае состојбата таква каква што е, во функција на квали-
тетното планирање и реализирање на идните активности. Ди-
јагностичкото проверување наставникот може да го реализира
со примена на повеќе инструменти како што се: dијаgносtички
tесtови, со усни pрашања pоdgоtвени оd насtавникоt, со усни
pрашања pоdgоtвени оd ученициtе, со pишување краtки со-
сtави.
Добиените одговори се слика на ученичките предзнаења во

најширока смисла на зборот и претставуваат основа за плани-
рањата за реализација на наставната програма и процесот на
оценување во текот на наставната година.

ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ

Во текот на наставата по македонски јазик во четврто одделе-
ние се препорачува формативно следење кое ќе овозможи фор -
мирање на  објективни описи, како повратна информација за
постигањата на учениците во определен временски период.
Формативното следење на постигањата на учениците настав -
ни кот може да го реализира со користење на соодветни ме то -
ди и постапки:
• разговори наставник/ученик;
• усни презентации;
• писмени вежби;
• тестови;
• домашни работи;
• портфолио - собирање на показатели (детски из ра ботки,
твор  би, искази и сл.) за секој ученик посебно.

» Портфолиото треба, во текот на целата година, да им
е достапно на родителите за да можат да придонесат во ква ли -
тетната реализација на наставата по македонски јазик.

» Портфолиото на ученикот со прочистени и селекти-
рани податоци продолжува во наредното, повисоко одделение.

Добиениtе резулtаtи оd слеdењеtо на pосtиgањаtа на уче ни -
циtе овозможувааt креирање на pланирани усни и pишани pов -
раtни информации кои во форма на креирани оpиси се
наменеtи за ученициtе, за роdиtелиtе и за самиtе нас-
tавници.

На крајот од секое тримесечје, врз основа на сознанијата од
фор мативното оценување, се реализира микросумативно оце -
ну вање од чиишто резултати се оформуваат тримесечните
опис ни вреднувања за постигањата на учениците.

6. ОЦЕНУВАЊА НА
ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ
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СУМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ

Врз основа на целокупните податоци добиени од следењето,
про верката на постигањата на учениците во текот на реал-
изацијата наставната програма наставникот ја констатира
(опишува) развојната состојба на секој ученик поединечно, во
рамките на секое програмско подрачје.
Оd формираниtе сумаtивниtе оpисни оценки формулирани за
секој ученик pосебно, раковоdејќи се оd pосtавениtе нивоа на
pосtиgања во tек на оpреdелени временски pериоdи, насtав ни -
коt на крајоt оd учебнаtа gоdина внесува сооdвеtни нумерички
оценки.

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нор-
мативот за простор, опрема и наставни средства за деветго -
диш но основно училиште донесен од страна на министерот за
образование и наука со решение бр.07-1830/1 од 28.02.2008.

За реализација на наставната програма во согласност со Зако -
нот за основно образование се предвидуваат наставници со за -
вршени студии на:
- педагошки факултет - професор за одделенска настава;
- институт за педагогија – дипломиран педагог.

- Д-р Благица Петковска, вонреден  проф., Педагошки факултет
,,Св. Климент Охридски” - Скопје
- Д-р Вера Стојчевска АнтиЌ, проф., Филолошки факултет , ,,Св.
Кирил и Методиј” - Скопје
- Тања Андонова – Митревска советник БРО - координатор
- Нада Николовска, советник, БРО
- Горица Веловска, наставник, ОУ ,,Св. Кирил и Методиј”- Скопје
- Милица Димитријоска Радевска – ДСУ ,,Таки Даскало„ –
Битола соработник : Снежана Велкова – предметен наставник ,
ОУ „Ј. Х. Песталоци “ Скопје

Наставната програма по tехничко образование за четврто одд-
еление на деветгодишното основно образование ја донесе
министерот за образование и наука со решение бр. 07-4056/1
на ден 22.05.2008 година

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 

НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
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GJUHË  SHQIPE

ARSIMI FILLOR NËNTËVJEÇAR
PROGRAMI
MËSIMOR
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот албански јазик за IV одделение
на деветгодишното основно училиште.
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1. EMËRTIMI I LËNDËS:
GJUHË SHQIPE

Mësimi i gjuhës shqipe në klasën e katërt të shkollës fillore nëntëvje-
çare, si lëndë parësore dhe me karakter kombëtar, ka për qëllim zhvilli-
min e përgjithshëm të aftësive komunikuese, formimin e shprehive të
plota dhe të qarta gjuhësore, përdorimin e gjuhës amtare në nivel të pra-
nueshëm nga të tjerët gjatë të folurit e të dëgjuarit dhe gjatë të lexuarit e
të shkruarit.
Nxënësit e klasës së katërt, nëpërmjet mësimit të gjuhës shqipe, do të
aftësohen të komunikojnë me të tjerët për qëllime dhe situata të ndry-
shme.
Mësimi i gjuhës shqipe rrit aftësitë shprehëse me gojë dhe me shkrim
në përputhje me moshën, me zhvillimin intelektual, emocional, shoqë-
ror, estetik dhe moral të nxënësit.
Mësimi i gjuhës shqipe aftëson  nxënësin e klasës IV që të përdorë drejt
konceptet gjuhësore e letrare dhe t’i shprehë lirisht ndjenjat, mendimet
e imagjinatën nëpërmjet formave të ndryshme të shprehjes gjuhësore,
si: dialogu, debati, loja dhe ndërveprimi.
Qëllimi i lëndës së gjuhës shqipe në klasën e katërt është zhvillimi i af-
tësive për mësim të pavarur, për vetarsimim dhe krijimtari letrare e arti-
stike.
Plani mësimor për klasën e katërt përcakton mësimin e gjuhës shqipe të
bëhet me 5 orë në javë ose 180 orë në vit.
Lënda e gjuhës shqipe në këtë cikël ka status të lëndës së detyrueshme.

2. QËLLIMET E MËSIMIT TË GJUHËS
SHQIPE NË PERIUDHËN IV-VI

Nxënësi/nxënësja:

qTë përforcojë dhe të zhvillojë shkathtësinë e komunikimit në situata
të ndryshme, kur flet, kur dëgjon dhe kur shkruan.
qTë përvetësojë dhe të zgjerojë njohuritë e fituara nga tekstet letrare
dhe joletrare;
qTë përforcojë, të zgjerojë dhe të zbatojë njohuritë gjuhësore, drejt-
shkrimore dhe drejtshqiptimore në fushë të gjuhës standarde shqipe;
qTë njohë funksionin e fjalëve dhe përdorimin e tyre gjatë të shprehu-
rit me gojë dhe me shkrim;
qTë njohë dhe të zbatojë stile të ndryshme funksionale gjatë të shpre-
hurit me gojë dhe me shkrim;
qTë kuptojë dhe të analizojë tekste letrare (temën, motivin, strofën,
vargun, rimën, personazhin, veprimet);
qTë shkruajë forma të ndryshme me shkrim (tekste kreative, tekste për
qëllime praktike);
qT’i zbatojë, të interpretojë dhe të vlerësojë njohuritë e fituara nga tek-
stet letrare dhe nga krijimtaria skenike dhe filmike;
qTë dallojë dhe të kuptojë informacionet nga mediet;
qTë zhvillojë vetëbesimin, tolerancën dhe të menduarit e pavarur.
qTë përdorë gjuhën letrare shqipe gjatë komunikimit me gojë dhe me
shkrim;
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3. QËLLIMET E MËSIMIT TË GJUHËS
SHQIPE NË KLASËN IV

Nxënësi/nxënësja

Të njohë:
qTekste letrare dhe joletrare.
qLlojet e fjalive.
qEmrat e përgjithshëm dhe emrat e përveçëm.
qMbiemrat dhe numërorët.
qFoljet dhe kohët themelore të tyre
qShenjat e pikësimit (dy pikat, pikëpyetje e pikëçuditje bashkë).

Të kuptojë:
qTekstet e ndryshme letrare dhe joletrare.
qPërmbajtjen dhe kronologjinë e ngjarjes në tekstet letrare dhe jolet -
rare.
qPërmbajtjet dhe informacionet nga mediet.
qFjalë dhe shprehje të ndryshme.

Të zbatojë:
qNjohuritë e fituara nga tekstet letrare dhe joletrare.
qNjohuritë e fituara gjuhësore në fushë të sintaksës, të morfologjisë e
të leksikologjisë
qNjohuritë drejtshqiptimore, drejtshkrimore dhe shenjat e pikësimit
(pikë, presje, dy pikat, pikëpyetje, pikëçuditje dhe pikëpyetje e pikëçu-
ditje bashkë).
qTë flasë, të bisedojë dhe të sillet në mënyrë të kulturuar.
qTë shkruajë krijime të shkurtra në prozë dhe në vargje.
qTë lexojë në heshtje dhe me zë, në mënyrë shprehëse dhe të recitojë
(tekste dhe vjersha të shkurtra).

Të analizojë:
qTekste letrare dhe joletrare.
qPersonazhet kryesore dhe jokryesore.
qDallimet në mes tekstit në prozë dhe vjershës, strofës dhe vargut në
vjershë, ilustrimit dhe tekstit.

Zhvillimi emocional:
qTë lexojë, të shkruajë dhe të flasë me ndjenja.
qTë dëgjojë me vëmendje dhe me respekt të tjerët.
qTë marrë pjesë aktive dhe pa frikë në bisedë dhe në diskutim.
q Të jetë tolerant dhe bashkëpunëtor i mirë në grup.
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4. QËLLEMET KONKRETE

FUSHA PROGRAMORE: GJUHË

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Gramatikë

Nxënësi/nxënësja:
• të dallojë tekstin nga
një grumbull fjalish pa
lidhje kuptimore (jo-
tekst)

• Teksti dhe fjalia • Tekst
• Fjali

• Ushtrime për dallimin e tekstit nga joteksti.
• U shpërndahen nxënësve copëza letre të përgatitura me 3-5 pjesë të
kafshëve të ndryshme (p.sh. lepuri, lope, kali, qeni etj.), në të cilat
mungon ndonjë pjesë. U jepet për detyrë që t’i bashkojnë ato për të
kompletuar figurën e kafshëve. Pasi nuk do të mund ta bëjnë atë, atë-
herë u jepen edhe copëzat e tjera që u kanë munguar. Më pas ata do të
kompletojnë figurën dhe me ndihmën e pyetjeve të arsimtarit do të
zhvillohet diskutim për rastin e pare dhe të dytë. 
• Jepet një tregim i shkurtër nëpërmjet ilustrimeve pa tekst. Jepen dy
detyra: 1. Për secilin ilustrim formoni fjali. 2. Lidhni fjalitë sipas kupti-
mit, duke hartuar një tregim të shkurtër (tekst).
• Jepet një tekst i përzier me dy ngjarje, si p.sh. 1. Shkolla ime dhe 2.
Ditëlindja e Artës. Të rishkruajnë fjalitë nën temën përkatëse dhe pa-
staj të thonë sa fjali ka në secilin tekst. 
• Ushtrime për të formuar fjali me shkrim e me gojë.
• Ushtrime për të shkruar vetë një tekst të shkurtër (3-4 fjali).

• të dallojë veçoritë e
gjuhës së folur dhe të
shkruar

• Gjuha e folur dhe e
shkruar

• Gjuhë e folur
• Gjuhë e shkruar

• Ushtrime për të hetuar veçoritë e gjuhës së folur dhe të gjuhës së
shkruar 
• Ushtrime për të vërejtur tiparet e gjuhës së folur dhe për të bërë dalli-
min ndërmjet gjuhës së folur dhe gjuhës së shkruar. P.sh. një fjali të
njëjtë së pari e themi me gojë e pastaj e shkruajmë. Nxiten nxënësit të
gjejnë ngjashmëritë dhe dallimet.
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Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

• të dallojë fjalët e for-
mat dialektore nga fja-
lët e format e gjuhës
standarde shqipe

• Dialektet e gjuhës
shqipe
• Gjuha standarde 

• Dialekt
• Gjuhë standarde

• I njëjti tekst jepet në dy variante dialektore: gegërisht e toskërisht.
• Detyrë: Shndërrojeni tekstin në formën standarde. 
• Vizatohen tri kolona:
gegërisht – toskërisht – gjuhë standarde
Shkruhen fjalët dhe format e tyre në kolonën përkatëse. Çfarë dallimi
hetoni?

• të dinë se ç’janë za-
noret dhe bashkëtingë -
lloret dhe të bëjnë dal-
limin ndërmjet tyre

• Zanoret dhe bashkë-
tingëlloret

• Zanore
• Bashkëtingëllore

• Ushtrime për dallimin e zanoreve dhe nyjëtimin e drejtë të tyre

• të formojë kuptim
për emrat konkretë dhe
abstraktë 

• Emrat konkretë dhe
abstraktë.

• Emër konkret
• Emër abstrakt

• Të jepen tekste me emra  konkretë dhe me emra abstraktë. Nxënësi të
gjejë emrat dhe të përcaktojë cilit grup i takon.

• të kuptojë, të dallojë
dhe të përdorë si duhet
gjininë e emrave në të
folur dhe në të shkruar

• Numri i emrit • Numër i emrit • Ushtrime për të përcaktuar numrin e emrit.
• Punë në grupe, lojë në role.

• të përvetësojë kupti-
min për mbiemrin dhe
ta përdorë drejt në të
folur dhe në të shkruar

• Përdorimi i mbiemrit • Mbiemër • Të thonë cilësitë (ngjyrën, madhësinë ose ndonjë tipar tjetër të
sendeve. 
• Të flasin për vetitë e shokëve dhe të shoqeve në klasë.

• të ketë kuptim për
përemrin si fjalë që
përfaqëson një emër

• Përdorimi i përem-
rave vetorë

• Përemri vetor • Ushtrime për të dalluar përemrin vetor nga fjalët e tjera dhe rastet kur
ai përdoret në vend të emrit. P.sh. 
Agimi mëson shumë. 
Ai është i shkëlqyeshëm. 
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Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

• të dallojë dhe të për-
dorë foljet ndihmëse
kam dhe jam në kohën
e tashme, në të pakrye-
rën, të kryerën e thje-
shtë dhe në të ar-
dhmen. 

• Foljet ndihmëse kam
dhe jam në kohët  thje-
shta 

• Kohët e thjeshta të
foljes

• Ushtrime me tekst përkatës për të dalluar foljet ndihmëse kam dhjam
në kohën:
• e tashme (kam, jam), 
• e pakryer (kisha, isha)
• e kryer e thjeshtë (pata, qeshë)
• e ardhme (do të kem, do të jem).

• të dijë ç’është kryef-
jala dhe kallëzuesi;
• të dallojë dhe të gjejë
kryefjalën dhe kallë-
zuesin në fjali.
• të dallojë renditjen e
zakonshme të fjalëve
në fjali 
• të krijojë fjali me
renditje të zakonshme

• Rendi i fjalëve në
fjali: kryefjala + kallë-
zuesi+ pjesa plotë-
suese

• Kryefjalë
• Kallëzues

• Ushtrime për të dalluar renditjen e fjalëve në fjali sipas kuptimit. P.sh.
Radhitni fjalët që të shprehin një mendim të caktuar, si:
e do gjyshen e vogël Kësulëkuqja
piqen e vjeshtës pemët në stinën
Fatoni mirë shumë dhe Besniku mësojnë.
• Të priten me gërshërë fjalë nga tekste të ndryshme (revista, gazeta
etj.) dhe të njëjtat  t’i radhisin sipas rendit të rëndomtë të fjalëve.

• të bëjë ndërrim ven-
desh të fjalëve pa
hum bur kuptimin fjalia 

• Zhvendosje brenda
fjalisë

• Rend i zakonshëm
• Rend i mundshëm

• Mundësia e ndërrimit të vendeve të fjalëve në fjali
• Të jepen fjali dhe të shihen të gjitha mundësitë e renditjes së fjalëve,
si p.sh.:
• Lulet çelin në pranverë. (rend i zakonshëm)
• Në pranverë çelin lulet.  (rend i mundshëm)

• të zgjerojë ose të
shkurtojë fjalinë e
vogël

• Zgjerimi dhe shkur-
timi i fjalisë së vogël

• Zgjerim
• Shkurtim

• Ushtrime për të dalluar shkurtimin dhe zgjerimin e fjalive më të
vogla. P.sh. 
Besniku luan futboll me shokë në oborrin e shkollës.
Besniku luan futboll me shokë në oborr.
Besniku luan me shokë.
Besniku luan futboll.
Besniku luan. (fjalia më e vogël)
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Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

• të pasurojë fjalorin
me fjalë me kuptime të
ngjashme dhe me kup-
time të kundërta

• Zgjerimi dhe shkur-
timi i fjalisë së vogël

• Zgjerim
• Shkurtim

• Ushtrime për të dalluar shkurtimin dhe zgjerimin e fjalive më të
vogla. P.sh. 
Besniku luan futboll me shokë në oborrin e shkollës.
Besniku luan futboll me shokë në oborr.
Besniku luan me shokë.
Besniku luan futboll.
Besniku luan. (fjalia më e vogël)

• të pasurojë fjalorin
me fjalë me kuptime të
ngjashme dhe me kup-
time të kundërta

• Sinonimet
• Antonimet

• Sinonim
• Antonim

• Thuhet një fjalë (emër, mbiemër, folje), ndërsa nxënësit përpiqen të
gjejnë sinonime, si vajzë, ..........; fshat .....; shoh, ........, - .......
• Gjeni antonimet e fjalëve: natë - ......., i bardhë - ....., hap - ...... 

• të ndajë drejt fjalët në
fund të rreshtit

• Ndarja e fjalëve në
fund të rreshtit 

• Ndarje fjalësh • Ushtrime me shkrim për ndarjen e drejt të fjalëve në fund të rreshtit.
• Shembull: diktohet ndonjë tekst, tekstin e diktuar nxënësit e
shkruajnë në një kolonë, ku do të vërehet mënyra e ndarjes së fjalëve
në fund të rreshtit.

• të përdorë drejt thon-
jëzat

• Përdorimi i thonjë-
zave

• Thonjëzat • Diktohen tekste të përshtatshme me emra  rrugësh, institucionesh,
tituj gazetash, revistash, librash etj.
• Jepet një tekst pa thonjëza, ndërsa nxënësit kanë për detyrë që t’i
vënë ato në vendin  e duhur.
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FUSHA PROGRAMORE: TË LEXUARIT, LETËRSIA DHE LEKTYRA

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Të lexuarit

Nxënësi të aftësohet:
• të kuptojë kronologjinë e ngjarjes 
• të përcaktojë në mënyrë të pava-
rur vendin dhe kohën kur ka ndo-
dhur ngjarja
• të hartojë në mënyrë të pavarur
planin e analizës së tekstit
• të bëjë përshkrimin e jashtëm  dhe
të brendshëm të personazheve 

• Analizë e përmbajtjes
sipas rrjedhës së ngjar-
jes
• Përcaktimi i vendit
dhe kohës së ngjarjes
• Hartimi i planit të
tekstit
• Përshkrimi i jashtëm
dhe i brendshëm 

• Rrjedha e ngjarjes 
• Vendi dhe koha e
ngjarjes
• Plan teksti 
• Përshkrim persona-
zhesh

• Ushtrime për të bërë radhitjen kronologjike të ngjarjeve
në tekst.
• Ushtrime me tekste nga libri i leximit dhe nga revistat
për fëmijë për të përcaktuar vendin dhe kohën kur ndodh
ngjarja 
• Ushtrime për analizën e teksteve sipas planit të përgatitur
paraprakisht nga vetë nxënësi
• Ushtrime për përshkrimin e pamjes së jashtme dhe të
botës së brendshme të personazheve

Poezia

Nxënësi të aftësohet:
- të zbulojë tablonë poetike të poe-
zisë lirike
• të dallojë krahasimin si mjet
shprehës në poezi

• Tabloja poetike 
• Krahasimi si mjet
shprehës 

• Tablo poetike 
• Krahasim

• Ushtrime për të përcaktuar tablonë poetike (pamje e na-
tyrës)
• Ushtrime për të kuptuar krahasimin si një mjet shprehës
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Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Lektyra

Nxënësi të aftësohet:
• të lexojë në mënyrë të pavarur
vepra të autorëve shqiptarë dhe
të huaj
• të pasurojë fjalorin me fjalë
dhe shprehje të reja
• të caktojë temën dhe porosinë
kryesore të lektyrës
• të përgjigjet dhe të bëjë pyetje
lidhur me tekstin e lektyrës 
• të flasë për ngjarjet dhe perso-
nazhet me argumente nga teksti i
lektyrës
• të përcaktojë vendin dhe kohën
e ngjarjes në lektyrën e lexuar

• Lektyrat • Lektyrë shtëpiake
• Tema dhe ideja 

• Ushtrohen dhe nxiten nxënësit për të lexuar në mënyrë të pavarur tekste
dhe vepra plotësuese për fëmijë, përveç përmbajtjeve mësimore
• Ushtrime për t’i njohur nxënësit me titujt e lektyrave, me emrin e biogra-
finë e autorit dhe me llojin e lektyrës (roman për fëmijë, përmbledhje tre-
gimesh, përmbledhje poezish)
• Ushtrime për të përcaktuar  temën dhe porosinë  kryesore të përmbajtjes
së tekstit ose të lektyrës së lexuar
• Bisedë e argumentuar lidhur me lektyrën e lexuar 
• Bisedohet me nxënësit lidhur me vendin dhe kohën kur ndodh ngjarja në
lektyrën e lexuar
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FUSHA PROGRAMORE: TË SHPREHURIT DHE KRIJIMTARIA

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Të shprehurit me gojë

Nxënësi/nxënësja:
• të formulojë pyetje në bazë
të përgjigjeve të dhëna
• të ritregojë në mënyrë të pa-
varur një tekst sipas planit të
dhënë
• të tregojë sipas planit të dhë -
në një përjetim nga jeta perso-
nale në familje, në shkollë, në
pushim, nga jeta e përditshme 
• të përshkruajë gojarisht ko-
stumet e një skene, të persona-
zheve e të aktorëve që ka parë
në një shfaqje 
• të njoftojë me gojë për ngja r -
je aktuale dhe përjetime

• Formulimi i pyetjeve
• Ritregimi i tekstit sipas
planit të dhënë 
• Tregim i përjetimeve si -
pas planit të dhënë 
• Përshkrim i kostumeve,
skenës dhe personazheve
të shfaqjes sipas planit të
dhënë 
• Njoftim me gojë rreth
ngjarjeve të përjetuara si -
pas planit të dhënë

• Ritregim 
• Tregim 
• Përshkrim
• Njoftim

• Nxënësit ushtrohen si të formulojnë pyetje të ndryshme duke u
bazuar në përgjigjet e dhëna më parë
• Ushtrime për të ritreguar me gojë tregime, përralla të ndryshme,
fabula etj. sipas një plani të dhënë prej përpara nga mësuesi
• Ushtrime me gojë për të  treguar ndonjë përjetim të vetin nga një
vizitë çfarëdo ose nga vizita e realizuar në ndonjë institucion (sipas
planit të përgatitur prej përpara nga mësuesi)
• Ushtrime për të përshkruar (sipas një plani të dhënë nga mësuesi)
kostumet, skenën, personazhet nga një shfaqje e shikuar
• Ushtrime me gojë për të njoftuar për ngjarje aktuale dhe për përje-
timet nga ekskursionet dhe vizitat e bëra në institucione e organizata
të ndryshme (sipas planit të përgatitur prej përpara)
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Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Të shprehurit me shkrim

• të kopjojë dhe të shkru ajë saktë
dhe qartë (sipas modeleve) tre-
gime, përralla, përrallëza 
• të kopjojë tekste duke zëvendë-
suar emra, mbiemra dhe folje me
kuptim sinonimik dhe antonimik
• të ritregojë tekste nga këndvë-
shtrimet e ndryshme
• të ritregojë me shkrim tekste të
përpunuara duke ndërruar filli-
min ose përfundimin 
• të tregojë ndonjë ngjarje të për-
jetuar
• të përshkruajë me shkrim sipas
planit të dhënë 
• të njoftojë në mënyrë të pavarur
për ngjarje aktuale dhe përjetime
• të shkruajë një letër në mënyrë
të pavarur
• të përgjigjet me shkrim në pyet-
jet e tekstit të përpunuar

• Kopjimi i teksteve të
shkurtra  
• Kopjimi me zëvendë-
sim fjalësh   
• Ritregim tekstesh du -
ke ndryshuar këndvë-
shtrimin
• Ritregim i një teksti të
përpunuar duke e ndry -
shuar fundin ose filli-
min e tregimit
• Tregimi i një përjeti mi
• Përshkrimi (sipas pla -
nit të dhënë) i një shfa -
qjeje të shikuar 
• Njoftim me shkrim
• Shkrimi i letrës
• Pyetje dhe përgjigje

• Kopjim 
• Ritregim
• Tregim
• Përshkrim
• Njoftim
• Letër
• Pyetje 
• Përgjigje

• Ushtrohen për të kopjuar saktë dhe qartë (sipas modeleve) tregime,
përralla, përrallëza e tekste të shkurtra nga libri i leximit e nga revistat
për fëmijë
• Ushtrime për kopjimin e teksteve duke zëvendësuar emrat, mbiemrat
dhe foljet me sinonimet dhe antonimet përkatëse
• Ushtrime për të ritreguar me shkrim sipas këndvështrimesh të ndry-
shme (duke e ndryshuar vetën, numrin etj.) nga pikëpamja e folësit
• Ushtrime për të ritreguar me shkrim tekstet e përpunuara duke ndër-
ruar fillimin ose përfundimin e tekstit - vazhdimi i tekstit sipas një fil-
limi të dhënë ose fillimi i tekstit sipas përfundimit të dhënë
• Ushtrohen të tregojnë me shkrim një ngjarje nga jeta e përditshme
• Ushtrime për të përshkruar (sipas një plani të dhënë nga mësuesi) ko-
stumet, skenën, personazhet nga një shfaqje e shikuar
• Ushtrohen që në mënyrë të pavarur të njoftojnë për ndonjë përjetim
nga ekskursionet dhe vizitat e bëra në institucione e organizata të ndry-
shme, për ngjarjet të përjetuara në shkollë, në rrugë, në familje etj.
• Ushtrohen nxënësit që pavarësisht t’i shkruajnë letër një shoku ose
ndonjë moshatari të panjohur
• Ushtrohen nxënësit që pavarësisht të formulojnë përgjigje nga një
tekst i përpunuar ose të përpilojnë pyetje dhe vetë të përgjigjen
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FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES

Objektivat Përmbajtja Konceptet Veprimtaritë dhe metodat

Nxënësi të aftësohet:
• t’i dallojë llojet e radioemisio-
neve
• t’i dallojë llojet e emisioneve
televizive
• t’i njohë dhe t’i hetojë efektet
e emisioneve në radio dhe TV
• në mënyrë të pavarur t’i
ndjekë dhe t’i dallojë llojet e fil-
mave
• të shikojë në mënyrë të pava-
rur shfaqje teatrore dhe shfaqje
me kukulla, si dhe të dallojë
skenën  e aktorët
• të zhvillojë si duhet bisedën
telefonike prej foltores publike 
• të shfrytëzojë në mënyrë të pa-
varur informacione nga shtypi
ditor ose ai për fëmijë
• t’i shfrytëzojë si duhet enci-
klopeditë si burim i diturive të
reja

• Emisionet e radios:
» emisione muzikore
për fëmijët 
» radiodramë për fë-
mijë
• Emisionet televizive: 
» fantastiko-popullari-
zuese
» përralla popullore
» kuize fëmijësh
• Filmat:
» me metrazh të gjatë
» vizatimorë
» artistikë
• Teatri:
» shfaqje teatrore
» skenë
» aktor
» shfaqje kukullash
• Telefoni (shfrytëzimi
i telefonit publik)
• Informacione nga
shtypi ditor ose ai për
fëmijë 
• Informacione nga bi-
bliotekat dhe enciklo-
peditë

• Emisionet e radios:
» emisione muzikore
për fëmijët 
» radiodramë për fë-
mijë
• Emisionet televizive: 
» fantastiko-popullari-
zuese
» përralla popullore
» kuize fëmijësh
• Filmat:
» me metrazh të gjatë
» vizatimorë
» artistikë
• Teatri:
» shfaqje teatrore
» skenë
» aktor
vshfaqje kukullash
• Telefon 
» foltore publike
• Shtypi për fëmijë 
• Shtypi ditor
• Bibliotekë 
• Enciklopedi

• Ushtrime për t’i dalluar llojet e ndryshme të emisioneve në
radio (lojërat në radio, radiodrama etj.);
• Ushtrime për t’i ndjekur bisedat, muzikën si dhe efektet e
tjera në radioemisione
• Ushtrime për të nxitur dëshirën për të ndjekur emisione tele-
vizive dhe për t’i aftësuar për dallimin e emisioneve të ndry-
shme televizive
• Ushtrime për nxitjen e dëshirës për të parë dhe për të dalluar
llojet e ndryshme të filmave (me metrazh të shkurtër, vizati-
morë dhe artistikë)  
• Ushtrime për të nxitur dëshirën për të shikuar shfaqje tea-
trore dhe shfaqje me kukulla dhe për të aftësuar që të dallojnë
skenën, aktorët etj.
• Lojëra dhe veprimtari të tjera simuluse lidhur me bisedat te-
lefonike në telefona publikë
• Ushtrime për shfrytëzimin e informacioneve nga shtypi për
fëmijë dhe ai ditor sidomos nga rubrikat që zhvillojnë të men-
duarit logjik
• Shfrytëzimi i bibliotekës së qytetit si burim për të grumbul-
luar informacione ose si burim për të zgjeruar njohuritë
• Ushtrime për shfrytëzimin e enciklopedive si burim për fiti-
min e diturive 
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5. UDHZËME DIDAKTIKE

Lënda Gjuhë shqipe jep mundësi për të planifikuar integrimin me më-
simdhënien në lëndët: Njohja e mjedisit, Matematika, Arsimi figu-
rativ, Arsimi muzikor dhe Arsimi fizik dhe shëndetësor. Për fushën
programore Leximi dhe shkrimi fillestar – Përgatitja për lexim dhe
shkrim fillestar integrimi mund të planifikohet me Njohjen e mjedisit –
kur nxënësi njihet me mjedisin e ri në shkollë, po njëkohësisht në këtë
lëndë ka mundësi të dëgjohet e të flitet rreth shumë temash, pra për to të
tregohet, të ritregohet ose të bëhet përshkrimi); poshtë / lart; tërheqja e
vijave; me Arsimin figurativ (duke tërhequr vija të ndryshme bëhet
përgatitja për shkrimin fillestar, ku gjen shprehje vizatimi i elementeve
të shkronjave); me Arsimin muzikor (ku hyjnë ushtrimet për frymë-
marrjen e rregullt dhe për shqiptimin e drejtë të tingujve e të fjalëve në-
përmjet imitimit të zërave të ndryshëm të natyrës); me Arsimin fizik
dhe shëndetësor (bëhen ushtrime lidhur me frymëmarrjen e rregullt
dhe zhvillimin e motorikës së dorës). Në fushën programore Të shpre-
hurit dhe krijimtaria, varësisht nga forma e të shprehurit, integrimi
mund të planifikohet me lëndën Njohja e mjedisit, Arsimi figurativ
dhe Arsimi muzikor. Po kështu disa përmbajtje nga fusha programore
Leximi, letërsia dhe lektyra mund të planifikohen për t’u integruar me
Njohja e mjedisit, Arsimi figurativ dhe Arsimi muzikor. Fusha pro-
gramore Gjuhë mund të planifikohet e integruar me lëndën e Matemati-
kës (numrat, gjatë grupimit të fjalëve). Fusha programore Kultura e me-
dies, ku mundësohet nga përmbajtjet, integrimi mund të planifikohet me
Njohja e mjedisit, Arsimi figurativ dhe Arsimi muzikor. 
Çdo fushë programore në mënyrë dialektike shpie drejt sistemit të mësi-
mit të lëndës Gjuhë shqipe, sepse fushat programore e ofrojnë një mun-
dësi të tillë sipas strukturës, përkatësisht përmbajtjeve të tyre. Nuk
mund të realizohet mësimi i letërsisë pa shfrytëzuar format e të shpre-
hurit dhe krijimtarisë (ritregimi, përshkrimi), ose pa respektuar rregullat
gramatikore gjatë të folurit dhe të shkruarit. As përmbajtjet gjuhësore

nuk mund të mësohen ndaras nga tekstet e përpunuara. Ndërlidhja ndër-
mjet fushave programore të lëndës Gjuhë shqipe është me rëndësi parë-
sore, njësoj si ndërlidhja e vetë lëndës me lëndët e tjera mësimore. Kjo
ecuri duhet të mbahet parasysh edhe gjatë planifikimit tematik, mujor
dhe ditor që duhet ta përgatitë çdo mësues.

Udhëzime për organizimin dhe realizimin e përmbajtjes progra-
more:

5 orë në javë, 180 orë në vit

Fushat programore:
» Gjuhë – 70 orë
» Lexim, letërsi dhe lektyrë – 70 orë
» Të shprehurit dhe krijimtaria – 30 orë» 
Kultura e medies – 10 orë

(Fushat programore realizohen gjatë gjithë vitit shkollor duke u ndërli-
dhur e duke u plotësuar me njëra-tjetrën, kurse fondi i përcaktuar i
orëve sipas fushave shërben vetëm si orientim për mësimdhënësin)

Nga fondi i përgjithshëm i orëve të parashikuara sipas fushave progra-
more mund të bëhen shmangie të vogla në pajtim me të veçantat e mje-
disit ku ndodhet shkolla dhe nevojat individuale të nxënësve. Po kështu,
në kuadër të fondit të përgjithshëm vjetor të orëve në fushat programore
lejohen disa shmangie edhe sa i përket dendurisë së objektivave, për-
mbajtjeve dhe veprimtarive konkrete. Ç’është e vërteta, numri i orëve
që u kushtohen atyre mund të përshtatet me nevojat e shkollës së cak-
tuar (mjedisit jetësor prej nga vijnë nxënësit, statusi i tyre kulturor-sho-
qëror dhe arsimor, përgatitja paraprake e nxënësve). 
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Metodat, format dhe mjetet e punës
Për të gjitha fushat programore që parashikohen për lëndën e Gjuhës
shqipe këshillohet shfrytëzimi dhe kombinimi i të gjitha metodave ak-
tive, formave dhe mjeteve të mësimdhënies ndërvepruese (interaktive),
aktuale dhe bashkëkohore, sidomos të: metodës së lojës, metodës për
zgjidhjen e problemeve dhe metodës kërkimore që janë më adekuate për
specifikat e të nxënit te fëmijët e kësaj moshe.

Qasja e individualizuar ndaj punës edukativo-arsimore
Në bazë të njohurive shkencore për dallimet në zhvillimin e fëmijëve,
është e nevojshme të bëhet përshtatja e mësimdhënies me zhvillimin
dhe me nevojat e arritjet individuale të nxënësve. Me fjalë të tjera, ne-
vojitet zbatimi i teknikave dhe strategjive që i kërkon qasja e individua-
lizuar me detyra të diferencuara gjatë realizimit të punës edukativo-arsi-
more me nxënësit. Në këtë mënyrë mund të arrihen më së miri standar-
det e përcaktuara në fund të ciklit të dytë të shkollës fillore nëntëvje-
çare.

Përfshirja e prindërve në veprimtarinë e mësimdhënies
Familja është shkolla e parë për fëmijët dhe një faktor i rëndësishëm për
zhvillimin e fëmijës. Së këtejmi, gjatë realizimit të objektivave, për-
mbajtjeve dhe veprimtarive në lëndën e Gjuhës shqipe duhet të siguro-
het komunikimi bashkëpunues me prindërit e nxënësve dhe përfshirja e
tyre në punën e shkollës, në funksion të: zhvillimit dhe përkrahjes së
marrëdhënieve prind-nxënës; kultivimit dhe zhvillimit të kulturës së të
folurit në familje; realizimit të disa objektivave dhe përmbajtjeve të
programit dhe të organizimeve letrare në kuadër të shkollës; informimit
të prindërve; këmbimit të përvojave sa u përket specifikave të nxënësit
dhe veprimeve ndaj tij etj.

 Mjetet mësimore
» Për realizimin e mësimdhënies së lëndës Gjuha shqipe në

klasën e katërt përveç tekstit themelor, të lejuar nga ministri i arsimit
dhe shkencës, këshillohet shfrytëzimi i doracakut për sqarimin e pro-
gramit të lëndës, fletoreve të punës, librit të gjuhës, pastaj edhe shfrytë-
zimi i udhëzuesve metodikë për realizimin e mësimdhënies dhe të ve-

primtarisë edukativo-arsimore në gjuhë shqipe, si dhe i doracakëve e
përmbledhjeve me lojëra didaktike dhe me lojëra të foluri.

» Burimet e të mësuarit në mjedisin e afërt: mbishkrimet e re-
klamave, resurset e mjedisit rrethues që do të vëzhgohen e do të për-
shkruhen, objekte me karakter kulturor, edukativ, publik dhe shërbyes
(dyqan, kinema, teatër, muze, park nacional, bibliotekë, stacion autobu-
sësh etj.), situata komunikuese dhe situata të tjera përkatëse mes nje-
rëzve në shkollë, në familje dhe në rrethin jetësor.

» Enciklopedi dhe fjalorë shpjegues të ndryshëm për fëmijë të
shtypur nga shtëpi botuese të popullarizuara e të dëshmuara

» Softuerë arsimorë kompjuterikë për pasurimin e kulturës së
të folurit e të kulturës gjuhësore – programi toolkid dhe CD-ROM-a të
tjerë multimedialë të verifikuar me lojëra edukative përkatëse – të veri-
fikuara nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës të RM-së.

» Revista për fëmijë me traditë të dëshmuar, të miratuara e të
verifikuara që i përgjigjen moshës së nxënësve

» Krijime letrare për fëmijë nga autorë të njohur shqiptarë e të
huaj (që për nga përmbajtja, ana estetike dhe vlera i përgjigjen moshës
së nxënësve)

» Mjete audio-vizuale, auditive, vizuale dhe mjete të tjera me
veti kinetike – programe televizive, emisione për fëmijë, filma të ani-
muar dhe artistikë për fëmijë; videokaseta, disqe të DVD e CD-së me
fil ma të animuar e me filma artistikë dhe me tekste të letërsisë popul-
lore dhe artistike, me ngjarje të regjistruara, ditëlindje, me shfaqje tea-
trore e me shfaqje kukullash etj.; audiokaseta me zëra të incizuar, emisi -
o ne lajmesh të incizuara, tekste të lexuara në mënyrë artistike; aplika-
cione, ilustrime, makete; skena kukullash dhe të teatrit; sende të lëviz-
shme me efekte akustike dhe sende të tjera sipas nevojave që kërkon
mësimdhënia e kësaj lënde.
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6. VLERËSIMI I ARRITJEVE 
TË NXËNËSVE

KONTROLLI DIAGNOSTIK DHE VLERËSIMI
Në fillim të vitit shkollor mësuesi bën kontrollin diagnostik për të kon-
statuar zhvillimin dhe nevojat individuale të çdo nxënësi në mënyrë që
të bëjë planifikimin cilësor të detyrave dhe veprimtarive të diferencuara
dhe bashkëpunimin më efektiv me prindërit e nxënësve. Me anë të këtij
kontrolli konstatohet shkalla e parangjohurive, niveli i socializimit,
zhvillimi emocional dhe fizik i nxënësve. Diagnostikimi mund të reali-
zohet nëpërmjet vëzhgimit, bisedës, pyetjeve e përgjigjeve, bisedës me
prindërit e nxënësve, me përdorimin e instrumenteve adekuate për mo-
shën e tyre etj.

VLERËSIMI FORMATIV - Gjatë mësimdhënies së Gjuhës shqipe në
klasën e katërt fillore parashikohet vlerësimi formativ, i cili 
përfshin përpilimin dhe mbajtjen e portfolios së nxënësit ku hyjnë:
• mbledhja e të dhënave (punimeve, krijimeve, përgjigjeve me gojë) për
çdo nxënës; 
• listat e vlerësimit të vazhdueshëm (formativ) të përgatitura prej më
parë që i plotëson mësuesi pasi bën nxënësi ndonjë aktivitet konkret që
mund të jetë i veçantë (pozitiv ose negativ) ose mund të jetë studim i ra-
stit dhe ku mësuesi shënon gjendjen faktike të nevojave individuale të
nxënësit; 
• instrumentet që kanë të bëjnë me secilën fushë programore. Në këto
instrumente mësuesi fut të dhënat për të arriturat e nxënësit në të gjitha
aspektet (kognitive-intelektuale, socio-emocionale, sociale e psikomo-
torike). Listat e vlerësimit në radhë të parë duhet të përfshijnë objekti-
vat që duhet të arrihen kur e kryen klasën e tretë dhe që nuk u përkasin
klasave në vijim.

VLERËSIMI MIKROSUMATIV – Në fund të tremujorit të dytë, në
bazë të të dhënave të grumbulluara, nëpërmjet vlerësimit formativ bëhet
vlerësimi mikrosumativ. 

VLERËSIMI SUMATIV - Duke u mbështetur në të dhënat e përgji-
thshme të përftuara nga përcjellja dhe vlerësimi formativ, mësuesi e
konstaton (përshkruan) shkallën e zhvillimit dhe të arriturave të çdo
nxënësi veçmas në kuadër të secilës fushë programore.

FUNKSIONI I PORTFOLIOS
qGjatë gjithë vitit shkollor prindërit duhet të kenë qasje në portfolion e
fëmijës së vet që të mund të japin ndihmesën e tyre lidhur me realizimin
cilësor të mësimit të gjuhës shqipe dhe për kapërcimin e vështirësive in-
dividuale të fëmijës së tij.
qNota përfundimtare analitike me shkrim i jepet po kështu prindit dhe
bëhet pjesë përbërëse e portfolios së nxënësit.
qPortfolio e nxënësit me të dhënat konkrete lidhur me arritjet dhe vë-
shtirësitë e nxënësit përcillet më tej në klasat e tjera.

MËNYRAT PËR KONTROLLIM DHE VLERËSIM - Në mbë-
shtetje të kërkesave programore të lëndës së gjuhës shqipe për klasën e
tretë, ku vazhdon zhvillimi dhe përforcimi i shkathtësive për lexim e
për shkrim, për njohuri gjuhësore, drejtshkrimore etj. vlerësimi duhet të
bëhet me kontrollim të vazhdueshëm, me anë të prezantimeve dhe ush -
trimeve me gojë e me shkrim, ose nëpërmjet ushtrimeve praktike dhe
hulumtimit të thjeshtë.
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7. KUSHTET HAPËSINORE

Mjedisi i mësimdhënies (klasa etj.) duhet t’i ketë kushtet themelore për
zhvillimin normal dhe aktiv të veprimtarisë mësimore. Orenditë e kla-
sës të mund të zhvendosen me lehtësi për t’u përshtatur me aktivitetet
dhe format e punës si dhe të mundësojnë komunikim aktiv dhe pa pen-
gesa në relacionin nxënës-nxënës, nxënës-mësimdhënës. Klasa duhet të
ketë këndin e bibliotekës, këndin për lojë dhe këndin për ekspozita dhe
aktivitete të tjera. Kushtet hapësinore duhet të jenë në përputhje me
Normativin për kushtet hapësinore të miratuar nga ana e ministrit të ar-
simit dhe shkencës me vendimin nr. 07-4061/1 të datës 31.05.2007.

8. NORMATIVI PËR KUADRIN 
MËSIMOR

9. KOMISIONI PËR PËRGATITJEN E
PROGRAMIT MËSIMOR

Realizimin e programit mësimor për klasat IV – VI parashikohet ta bëjë
mësimdhënësi që ka kryer shkollimin e lartë adekuat që është e përcak-
tuar me Ligjin për arsimin fillor.

- Prof. dr. Vehbi Kadriu, Fakulteti Pedagogjik, Shkup 
- Prof. dr. Asllan Hamiti, Fakulteti Filologjik, Shkup
- Lirie Shabani, Shkolla fillore “7 Marsi”, Shkup
- Kadire Hoxha, Shkolla fillore “25 Maj”, Shkup
- Qamil Xheladini - këshilltar pedagogjik – (koordinues)
- Zejna Halimi - këshilltare pedagogjik

Programin mësimor të gjuhës shqipe për klasën e katërt të arsimit eillor
nëntëvjeçar e solli ministri i arsimit dhe shkencës me vendim 
nr. 07-4049/1 më 22.05.2008.h
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TÜRK DİLİ

ÖĞRETİM 
PROGRAMIDOKUZYILLIK ÍLKÖRETÍM
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл.весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот tурски јазик за IV одделение за
деветгодишно основно училиште.
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1. GİRİŞ

Türkçe öğretim dersi, öğrencinin milli benliğininidir ve anadili Türkçe
eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Türkçe edebî dilinin öğrenciler
tarafından öğrenilip kullanılması demek, okuduğu her metin ve
konuların (edebiyat ve medya kültüründen) anlamayabilme, içindeki
olayların kavrayabilme , yorumlayabilme, ifade edebilme vb. açısından
olan katkısı yanısıra, öğrencilerde edebî yaratıcılık, okuma ve kendi-
kendini eğitme becerilerin gelişmesinde de katkıda bulunmaktadır.
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun
geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı
bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi,
bilgiyi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi ge-
rektirmektedir. 
Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkile-
mekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu
kılmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve
teknoloji çağında, çoklu zekâ ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımları ön
plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde, öğretmen merke-
zli anlayışla öğrencinin davranışını değiştirmek yerine; öğrenci merke-
zli anlayışla öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmeye ve bilgiyi
yapılandırmaya ağırlık verilmektedir.

Bu gelişim sürecinde öğrencilerin;
qAnlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tah-
min etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme,
qBilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma,
qKendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma,
tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik

gibi çeşitli zihinsel ve temel becerileri kazanmaları beklenmektedir. Bu
becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi, öğrencilerin dili doğru ve et-
kili kullanmalarına bağlıdır.
Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendi-
lerini her yönden geliştirmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Dil, öğrencilerin çevrelerindeki olayları sorgulayarak karar vermesine,
farklı açılardan bakarak olayları değerlendirmesine, sosyalleşmesine ve
çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin;
dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile il-
gili temel dil becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim süre-
cinde, bu öğrenme alanları karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve
tamamlamaktadır. Dolayısıyla söz konusu öğrenme alanları Türkçe
öğretiminde bir bütün olarak ele alınmaktadır. 
Günümüzde Türkçe öğretimi; sadece dinleme, konuşma, okuma,
yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil becerilerinin
geliştirilmesi değil, aynı zamanda metinler arası düşünme, anlama,
sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez
yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak
anlaşılmaktadır. Böylece Türkçe dersi öğretiminde öğrencilerin zihinsel
becerilerini geliştirme ön plana çıkmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim
kurma, çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme, bilinçli kararlar
verme, öğrenmeyi sürdürme gibi temel becerilere de ağırlık verilmekte-
dir. Bu anlayıştan hareketle, öğrencilerin hayat boyu kullanacakları
bilgi ve becerileri edinmeleri beklenmektedir.
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TÜRK DİLİ PROGRAMININ STATÜSÜ VE İÇERİKLERİNİN
OKUMA YILINDAKİ DAĞILIMI 

qDersin Statüsü: Zorunlu Ders
qDers Saatleri: Haftada: 5 Ders, Yılda; 180 Ders

PROGRAMIN YAPISI
Türkçe IV.-VI. sınıf  Öğretim Programı’nın yapısı;
Birinci bölümde: IV-VI Sınıf Dönemi Türkçe Öğretim Programının
genel amaçları, IV. sınıfın genel amaçları, IV. sınıftaki kazanımları, öğ -
ren me alanları, kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalardan oluş mak tadır.
İkinci bölümde: Programla ilgili didaktik öneriler (yönerge), öğrenci
bilgi becerilerin ölçme değerlendirilmesi, eğitim programının sta n dar -
dları, öğretim kadrosu ile ilgili normatif, beklenilen sonuçlar.
Türkçe öğretim dersi, öğrencinin milli benliğininidir ve anadili Türkçe
eğitiminin temelini oluşturmaktadır. Türkçe edebî dilinin öğrenciler
tarafından öğrenilip kullanılması demek, okuduğu her metin ve ko nu -
ların (edebiyat ve medya kültüründen) anlamayabilme, içindeki olay -
ların kavrayabilme , yorumlayabilme, ifade edebilme vb. açısından olan
katkısı yanısıra, öğrencilerde edebî yaratıcılık, okuma ve kendikendini
eğitme becerilerin gelişmesinde de katkıda bulunmaktadır.
Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun
geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı
bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi,
bilgiyi ezberlemeyi değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi ge-
rektirmektedir. 
Günümüzde hızla gelişen bilim ve teknoloji, eğitimin her alanını etkile-
mekte ve özellikle eğitim yaklaşımlarında köklü değişimleri zorunlu
kılmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve
teknoloji çağında, çoklu zekâ ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımları ön
plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde, öğretmen merke-
zli anlayışla öğrencinin davranışını değiştirmek yerine; öğrenci merke-
zli anlayışla öğrencinin zihinsel becerilerini geliştirmeye ve bilgiyi
yapılandırmaya ağırlık verilmektedir.

Bu gelişim sürecinde öğrencilerin;
qAnlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tah-
min etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme,
qBilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma,
qKendini ifade etme, iletişim kurma, arkadaşlarıyla iş birliği yapma,
tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik
gibi çeşitli zihinsel ve temel becerileri kazanmaları beklenmektedir. Bu
becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi, öğrencilerin dili doğru ve et-
kili kullanmalarına bağlıdır.
Öğrencilerin iletişim kurmaları, bilgi edinmeleri, öğrenmeleri ve kendi-
lerini her yönden geliştirmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır.
Dil, öğrencilerin çevrelerindeki olayları sorgulayarak karar vermesine,
farklı açılardan bakarak olayları değerlendirmesine, sosyalleşmesine ve
çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle öğrencilerin;
dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu ile il-
gili temel dil becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Dil gelişim süre-
cinde, bu öğrenme alanları karşılıklı olarak birbirini etkilemekte ve
tamamlamaktadır. Dolayısıyla söz konusu öğrenme alanları Türkçe öğ -
re timinde bir bütün olarak ele alınmaktadır. 
Günümüzde Türkçe öğretimi; sadece dinleme, konuşma, okuma, yaz -
ma, görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil becerilerinin geliştirilmesi
değil, aynı zamanda metinler arası düşünme, anlama, sıralama, sı nıf la -
ma, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, analiz-sentez yapma ve değer -
lendirme gibi zihinsel becerileri de geliştirme olarak anlaşıl maktadır.
Böylece Türkçe dersi öğretiminde öğrencilerin zihinsel becerilerini
geliştirme ön plana çıkmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim kurma,
çağdaş toplumun gereklerini yerine getirme, bilinçli kararlar verme,
öğrenmeyi sürdürme gibi temel becerilere de ağırlık verilmektedir. Bu
anlayıştan hareketle, öğrencilerin hayat boyu kullanacakları bi lgi ve be-
cerileri edinmeleri beklenmektedir.
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TÜRK DİLİ PROGRAMININ STATÜSÜ VE İÇERİKLERİNİN
OKUMA YILINDAKİ DAĞILIMI

qDersin Statüsü: Zorunlu Ders
qDers Saatleri: Haftada: 5 Ders, Yılda; 180 Ders

PROGRAMIN YAPISI
Türkçe IV.-VI. sınıf  Öğretim Programı’nın yapısı;
Birinci bölümde: IV-VI Sınıf Dönemi Türkçe Öğretim Programının
genel amaçları, IV. sınıfın genel amaçları, IV. sınıftaki kazanımları,
öğrenme alanları, kazanımlar, etkinlikler ve açıklamalardan oluş mak -
tadır.
İkinci bölümde: Programla ilgili didaktik öneriler (yönerge), öğrenci
bil gi becerilerin ölçme değerlendirilmesi, eğitim programının
 stan dardları, öğretim kadrosu ile ilgili normatif, beklenilen sonuçlar

Türkçe öğretiminin amacı, Makedonya’daki Eğitimin genel amaçlarına
ve temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup öğrencilerin:
qDinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu dil
becerilerini geliştirmek,
qAnadili olan Türkçeyi sevmelerini, doğru ve etkili kullanmalarını
sağlamak,
qZihinsel gelişimlerine uygun olarak anlama, sıralama, sınıflama, sor-
gulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve
de ğerlendirme gibi zihinsel becerilerini geliştirmek,

qMetinler arası düşünme becerilerini geliştirerek söz varlığını zen gin -
leştirmek,
qBilimsel, yapıcı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, kendini ifade etme,
iletişim kurma, iş birliği yapma, problem çözme ve girişimcilik gibi
temel becerilerini geliştirmek,
qBilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihninde yapılandırma be-
cerilerini geliştirmek,
qBilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerini geliştirmek,
qBilgi teknolojilerini kullanarak okuma, metinler arası anlam kurma ve
öğrenme becerilerini geliştirmek,
qKitle iletişim araçlarıyla verilen mesajları sorgulama becerilerini
geliştirmek, 
qKişisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yönlerden gelişmelerini
sağlamak,
qMillî, manevî, ahlakî, tarihî, kültürel, sosyal, estetik ve sanatsal
değerlere önem vermelerini sağlamak; millî duygu ve düşüncelerini gü-
çlendirmek,
qYazılı ve sözlü ürünlerle Türk ve dünya kültürünü tanımalarını
sağlamak,
qOkuma ve yazma sevgisi ile alışkanlığını kazanmalarını sağlamaktır.

2. IV-VI SINIF DÖNEMİ TÜRKÇE
ÖĞRETIM PROGRAMININ GENEL

AMAÇLARI:
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Öğrenci:

qEdebî dilde yazıp okuyabilmeli ve kendini sözlü ifade ederek
konuşmaya katılabilme- konuşabılmeli ;
qYazıda ve okumada temel dilbilgisi kurallarını uygular;
- Sözlü ve yazılı ifadelerde adları, adılları ve eylemleri tür olarak cümle
içinde kullanabilmeli; 
qTür, yöntem ve tekniklere uygun dinleyebilmeli ve dinlediğini anla-
yabil, özetleyebilir ve soru sorabilmeli;
qKendini sözlü ifade ederek konuşmaya katılabilmeli;Tür, yöntem ve
tekniklere uygun konuşabilmeli;
qTürkçenin özelliklerini kavrayabilmeli;Yazı dili ve yöre edebî dili
ayırt edebilme aralarındaki farkları görebilmeli;
qOlay ya da varlıkları betimler ve yorumlar;
qDüzeyine göre metin ve konuları okur ve anlatabilir;
qKelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır ve doğru telaffuz
eder;
qCümlelerde ve metinlerdeki kelimeleri yerinde ve anlamlarına göre
uygun yazar;
qKısa içerikli metin ve konuları yazılı olarak anlatırır;
qDinlediğini anlayabilme, özetleyebilme ve soru sorabilme;
qBasit sorular sorabilir ve sorulan sorulara cevap verebilir;
qYazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayatından olaylar yazabi-
lir;
qKelime dağarcığını zenginleştirebilir;
qYazılarında imla kurallarını uygular;
qEdebî türlerini (nazım ve nesir) kavrar ve tanır; 

qİmlâ kurallarını uygular;
qNoktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır;
qBilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla bilişim teknolojisin-
den yararlanabilme.
qDersteki iletişim bilgi teknolojıjinin kullanılmasına yeteneklendir-
meli.

3. IV. SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM
DERSİNİN GELİŞİM AMAÇLARI
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4. TÜRKÇE DERSİ 4. SINIF
ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme Alanı: İLETİŞİM

Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

• Dinlediğini an-
layabilme, özetle-
yebilme ve soru
sorabilme.

• Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgi-
lerini kullanma.
• Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan
görsellerden yaralanma.
• Dinlediklerini zihninde can la n dırma.
• Dinlediklerinde “ne, nerede, ne zaman,
nasıl, niçin ve kim” (5N 1K) sorularına
cevap ara ma.
• Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini
kurma.
• Dinlediklerin konusunu belirleme.
• Dinlediklerinin ana fikrini be li rleme.
• Dinlediği olayı nasıl gelişeceğini ve so-
nucunu tahmin etme.
• Dinledikleriyle ilgili çıkar ım lar yapma.
• Dinlediklerine ilişkin karşılaştırmalar
yapma.
• Dinledikleri konulara ilişkin sorular so -
rar ve sorulara cevap verir.
• Dinledikleri ile ilgili özetleme yapma.
• Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları
belirler ve onlara farklı çözümler bulma.
• Dinlediklerini başkalarıyla paylaşma.
• Dinlediklerinde hikâye unsurlarını belir-
leme.

Dinleyici
Özetlemek
Amaç
Paylaşmak
Sebep-Sonuç

• Öğrencilerin anlatılanları daha kolay anlayabilmeleri için
resim, şekil, fotoğraf v.b kullanır.
» Zihinde canlandırılanlar sözlü, yazılı veya görsel olarak ifade
edilebilir.
» Dinlediklerinde geçen iki farklı nesnenin, kişinin, olay, yer v.b
birbirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini karşılaştırır.
Açıklama: Bu yaş grubundaki öğrencilerin dikkat süreleri göz
önüne alınarak etkinlikler planlanır. Dinleme öncesi ve dinleme
sırasında çeşitli görseller, açıklamalar ve sorular yardımıyla
öğrencinin dikkat sürekliliği sağlanır.
• Dinlediklerinde ortaya konulan sorunları belirler ve çözüm
bulmaları istenir.
• Dinlerken sürece katılması soru sorması, açıklama yapması
istenir.
• “Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırılır.
• Dinlediği hikâye, masal veya metinden “ne, nerede, ne zaman,
nasıl, niçin ve kim” sorularına cevap bulmaları etkinliği
yaptırılır.
• Hikâye unsurları ana karakter, yer, olay ve zamanı belirleme-
leri istenir.
• Etkinlik: “Tahmin Et” etkinliği yaptırılır
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Tür, yöntem ve tek-
niklere
uygun dinleyebil -
me.

• Katılımlı dinleme.
• Bilgi edinmek için haber, sunu, bel-
gesel v.b dinleme ve izleme.
• Eğlenmek için masal, hikâye, şiir,
şarkı, tekerleme, tiyatro dinleme ve
izleme.
• Grup konuşmalarını ve tartışma la -
rını dinleme.

Katılım
Haber 
Tartışma
Sorgulama

• Dinlerken sürece katılır, soru sorar ve açıklamalar yapar.
• TV ve radyodan dinledikleri güncel olayları anlatmaları istenir. 
• Tiyatro-sinema izletilir.
Açıklama: Öğretmen öğrenci başarısını, gözlem-çalışma yap rak lar ı
ve öğrenci ürün dosyası kullanarak değerlendirilir

Konuşma ku ra ll ar -
ını uygulayabilme.

• Konuşmak için hazırlık yapama.
• Konuşma amacını belirler ve dinle-
yicilere söyleme.
• Dinleyicilerle göz teması kurma.
• İşitebilir ses tonuyla konuşma. 
• Akıcı konuşma.
• Kelimeleri yerinde ve anlamlarına
uygun kullanma.
• Konuşmalarında beden dilini kullan -
ma.
• Konu dışına çıkmadan konuşma.

• Konuşacağı konuyla ilgili plan yapması, bilgi toplaması, görseller
hazırlaması, prova yapılır.
Açıklama: öğrenciye “Ne hakkında konuşmak istiyorsun?”, “Bize
neler anlatmayı düşünüyorsun?” gibi sorular sorularak konuşma
amacını belirlemesi sağlanır.
• Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder ve gereksiz kelime,
ses tekrarlarının, duraklamaların olmadığı, vurgu ve tonlamalara dik-
kat edilerek konuşma yapar.
• Duyguları ses tonuna yansıtır.
• Dinleyicilerle göz teması kurar.
• Akıcı konuşur.

Kendini sözlü ifade
ederek konuşmaya
katı labilme.

• Kendine güvenerek konuşma
• Konuşmasında olayları oluş sırasına
göre anlatma.
• Yeni öğrendiği kelimeleri konuşma -
larında kullanma.
• Konuşmasında ana fikri ve öne m se -
diği bilgileri vurgulama.
• Konuşmalarında karşılaştırmalar
yapma.
• Konuşmalarında sebep-sonuç ilişki -
leri kurma.
• Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü
olarak ifade etme.

Düşünce
Ana fikri
Hayal 
Güven 
Aile ve çevre
5N 1K

• Konuşmalarında oluş sırasına göre anlatması istenir.
• Olayları sıralarken “ilk önce, önce, daha sonra, ondan sonra, so-
nunda, sonuçta”, ifadelerin kullanılması istenir.
• Sınıfta, okulda, sokak veya topluluk önündeki konuşmalarla,
arkadaş, öğretmen, anne baba veya bir yetkiliyle konuşmanın birbi-
rinden farklı olması gerektiği vurgulanır.
• Konuşma içeriği hakkında ki düşüncelerini anlatarak belirtir.
• Hayal kurmaları ve kurdukları hayali sınıfta paylaşmaları istenir.
• Konuşmasında ana fikrini vurgulaması istenir.
• Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi ve buna benzer hakkında
konuşur.
• Sebep-sonuç ilişkileri kurarken “benzer olarak, gibi, farklı olarak,
aynısı vb.” ifadelerin kullanılması istenir.
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

• Kendisini, ailesini ve çevresini
tanıtma. 
• Bilgi edinmek amacıyla sorular
sorma.
• Konuşmalarında “ne, nerede, ne
zaman, nasıl, niçin ve kim” (5N 1K)
öğelerini vurgulama.

• Bilgi edinmek amacıyla soru sorması istenir.
• 5N 1K sorularıyla soru sorar.

Tür, yöntem ve tek-
niklere uygun ko -
nu şabilme.

• Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı
durumlara uygun konuşma.
• Grup çalışmalarında duygu ve
düşüncelerini paylaşma.
• Topluluk önünde konuşma.
• Üstlendiği role uygun konuşma.
• Masal, hikâye, fıkra veya filmi
tekniğine uygun anlatma.
• İkna edici konuşma.

Paylaşma
Betimleme 
Rol
İkna etme

• Bir gün içerisindeki yaptığı etkinliklerini özetlemesi ve anlatması
istenir.
• Öğrenciler belirli gün ve haftalarda, bayramlarda vb. topluluk
önünde konuşmaya cesaretlenir.
• Selamlaşma, tanışma, arkadaşlarıyla ve yetişkinlerle konuşma,
teşekkür etme, kutlama, özür dileme,  telefonda konuşma,
konuşmaların gerektirdiği durumlara uygun konuşmalar istenir.
• Drama, piyes veya canlandırmada üstlendiği rollerin özelliklerine
uygun konuşması istenir.
• İleri sürdüğü düşüncenin kabul edilebilir gerçeklerini, nedenlerini
ve kanıtlarını ortaya koyar.
Etkinlik: 
• Belirlenen bir konu ya da sorun hakkında beyin fırtınası yaptırılır.
• Sınıf başkanı seçimleri için konuşmalar yapar.
• “Düşünen Adam” etkinliği yaptırılır.
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ÖĞRENME Alanı: DİL

Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

DİLBİLGİSİ

Cümle bilgisi
Olumlu ve olumsuz
cümleler

• Cümle nedir bilme.
• Cümlede kelime sa yısı
• İyi bir cümlenin özelli-
klerini bilme.
• Cümle ile ilgili yaz ım
kurallarını öğre n me.

Cümle
Söz dizimi

• Söz dizilerini, cümleleri inceleyerek neyi anlattığı bildirdiğini söy-
lemeleri istenebilir. 
• “Zeki ama yaramaz” 
• Kelime gruplarını tamamlayarak cümle oluşturmaları istenebilir.
• Örneğin: 
• Öğretmen Ali’ye bir... .

Cümlenin temel öğe le -
rini, özne ve yüklemin
görevini öğrenme ve
kavrayabilme.

• Yüklem
• Özne 

Yüklem 
Özne 

• “kim” ya da “ne” soruları ile cümlede yüklem ve özneyi bulmaları
etkinliği yaptırılır.
• Umut okulla gitti.
• Açıklama: Giden kim? (Umut-Özne)

Umut ne yaptı? (gitti-yüklem)

Seslerin
gruplandırmasında
ünlü ve ünsüz harfleri
doğru telaffuz edebil -
me.

• Seslerin
gruplandırılması
• Ünlü harfler ve özelli-
kleri
• Ünsüz harfler ve özelli-
kleri

Ünlü harfler
Kalın ünlüler
İnce ünlüler
Ünsüz harfler
Büyük ses uyumu

• Verilen kelimelerde bulunan kalın ve ince sesli ünlü harfleri göster-
meleri etkinliği yaptırılabilir.

Kaynaştırma harflerini
kavrayabilme ve doğru
kullanabilme.

• Kaynaştırma harfleri
(n,s,ş,y)

Kaynaştırma harfleri
(n,s,ş,y)

• Kaynaştırma harfleriyle ilgili etkinlikler yaptırılabilir.

Kelimeleri hecelere
ayı rabilme

• Kelimeleri hecelere
ayı ra bilme

Hece • Kelimelerde hece sayısını belirtmeleri ve yazmaları istenir.
• Seslerden harfler, harflerden heceler, hecelerden kelimeler, ke-
limelerden cümle oluşturma etkinliği yaptırılabilir.
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Varlık adlarını ayırt ede -
bilme.
Varlıklara verilişine göre
adları özel ve ortak adlar
olarak ayırabilme ve ka-
vrayabilme.

• Adlar
• Özel adlar
• Ortak (cins) adlar

Adlar
Özel adlar
Ortak (cins) adlar

Etkinlik:
Neler özel isimdir. 

Kemal        vazo         Türkçe

Özel isimlerin yazımı ile ilgili kurallar etkinliği yaptırılabilir

Varlıkların sayılarına gö -
re adları ayırt edebil me, 
Tekil-çoğul oluşumunu
ka  vrayabilme ve yerine
göre doğru kullanabil me.
Topluluk adlarını tanıy a -
bilme.

• Tekil adlar
• Çoğul adlar
• Topluluk adları

Tekil adlar
Çoğul adlar
Topluluk adları

• Verilen kelimeleri başlıklarda belirtilen ad-isim çeşitlerine göre
ayırınız.
Millet, ağaç, Ay, kitap, ordu, Canan
Özel   Ortak  Tekil  Çoğul  Topluluk

Eş anlamlı (anlamdaş) ve
zıt (karşıt) anlamlı ke -
limeleri kullanarak söz
varlığını gelişti re bil me.

• Eş anlamlı kelimeler
• Zıt anlamlı kelimeler

Eş anlamlı kelimeler
Zıt anlamlı kelimeler

• Kelimelerin eş ve zıt anlamları bulunur.

Adların cümledeki göre-
vlerine göre durumlarını
kavrama ve doğru kulla-
nabilme.

• Ad durumları 
• (İsmin hallerin)
• (i, e, de, den) ekleri
kavrama.

Adın durumları
» i eki
» e eki
» de eki
» den eki

• Ad durumları Anlatımda yer alan isimlerin hal ekleri yazılmamıştır.
Bunların sonlarına gerekenleri yazınız etkinliği yaptırılır.
• Saat dokuz… Üsküp… Manastır’a yola çıktık.
• Yol… otobüs bozuldu. Bizi başka bir otobüs… bindirdiler… .

Adlarda küçültme ekle-
rini kavrayabilme ve
anlamlarını öğrenebilme.

• Adlarda küçültme
cik, cık, cuk, ceğiz, ca -
ğ ız ekleri isimlere kü-
çültme, acıma, sevgi,
vb. anlamlar katığını
an lama.

Adlarda küçültme
cik, cık, cuk, ceğiz,
cağız ekleri

Etkinlikler:
» Serçecik yuvasını kaybetmiş. (sevgi anlamı)
» Kızcağız olayı ağlayarak anlatıyordu. (acıma anlamı)
» Şu evcağızda yaşıyoruz. (küçük anlamı)
» Ufacık, minicik elleri var. (küçük anlamı)
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Ad tamamlamalarını ka-
vrayabilme.

• Ad tamlamaları
• Tamlayan ad
• Tamlanan ad

Ad tamlamaları
Tamlayan ad
Tamlanan ad

Ad tamlamalarıyla etkinlik yaptırılır.
» Kelime        Tamlama
» Ev               Evin kapısı 
» Bahçe          Bahçe çiçeği
» Çorba          Çorba kaşığı

Varlıkların özelliklerini
(nitelik ve sayı) belirten
sözcükleri ayırt edebilme
ve ön adlarını (sıfatların)
adlardan önce yazıldığını
kavrayabilme.

• Eylem olan kelimele ri
tanıma.
• Kelime türlerini işle -
mine uygun kullanma.

• Eylemler
• Biten bir eylem 
(geçmiş zaman)
• Devam eden bir eylem
(şimdiki zaman)
• Gelecekte yapılacak bir
eylem
(gelecek zaman)

• Boşluklara cümlelerde geçen eylemleri yazınız.
• Cümlelerde geçen eylemlerin zamanını boşluklara yazınız etkin-
likleri yaptırılır.

Adılar (zamirler) adların
yerini tutan sözcükler
olduğunu kavrayabilme.

• Zamirler (adılar)
• Kişi zamirleri
• İşaret zamirleri

Zamirler (adılar)
Kişi zamirleri
İşaret zamirleri

• Verilen cümlelerin başına uygun kişi adlarını yazınız, etkinliği
yaptırılır.

Basit ve bileşik cümlele-
rini ayırt edebilme.

• Basit cümleleri
tanıma.
• Birleşik cümleleri
tanıma

Basit cümle
Bileşik cümle

• Basit ve bileşik cümleleri ayırt edebilmek için etkinlikler yapılır.

Kurallı (düz) cümleleri
ve devrik (kuralsız) cüm-
leleri yüklemin yerine
göre ayırt edebilme.

• Yüklemin yerine gö re
cümleleri tanıma
• Kurallı (düz) cümle
• Devrik (kuralsız) cüm -
le

Kurallı cümle
Devrik cümle

• Kurallı cümleleri devrik, devrik cümleleri kurallı cümlelere
dönüştürme etkinliği yaptırılabilir.  
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

DÜZGÜN KONUŞMA VE YAZIM

İmla kurallarını uygula-
yabilme

• Büyük harflerin ku ll -
anıldığı yerleri öğre n -
me.
• Cümleye büyük harfle
başlama.
• Kişi, ülke, ulus, yer,
ba yram adlarının ilk
ha r flerini büyük yazma.
• Kurum, kuruluş ve
un van adlarının kısal t -
malarını yazma.

• Cümleler veya bir kısa metin verilerek yazım yanlışlarını bulmaları
ve düzletmeleri istenebilir.
• Anlamlı ve kurallı cümleler kurar.
• Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler
kurmaları istenebilir.
• Yazılarında imla kurallarını uygular.
• Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır.

• mi, soru edatını doğru
yazabilme ve yerinde
kullanabilme

• mi, soru ekinin yazımı • mi, soru edatı

Noktalama işaretlerini
doğru yazabilme ve ye-
rinde kullanabilme 

• Noktalama işaretlerini
doğru yazma ve kul-
lanma

Nokta
Virgül
Kısa çizgi
Tırnak işareti
İki nokta
Kesme işareti

• Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere doğru ayırma uygulaması
yapılır.
• Noktalama işareti verilmeyen cümlelerden veya bir metinden gerekli
noktalama işaretlerini kullanmaları istenebilir.

Söz varlığını geliş ti reb -
ilme

• Görsellerden yarar-
lanmak söz varlığını
geliştirme.
• Kelimeleri eş ve zıt
anlamlarını bulma.
• Bilmediği kelimelerin
anlamını bulma.
• Kaynaştırma harfle-
rini kullanma
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ÖĞRENME ALANI: ANLATIM VE YARATICILIK

Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

SÖZLÜ ANLATIM

Cümlelerde ve metin-
lerdeki kelimeleri ye-
rinde ve anlamlarına
göre uygun yazabilme.

• Kelimeleri yerinde ve
anlamlarına uygun yaz ma
(kopya etme).
• Yazılarında sebep-sonuç
ilişkileri kurma.
• Yazılarında farklı cümle
yapılarına yer verme.
• Mektup ve tebrik kartı
yazma.

Dikte etme
Sebep-sonuç
Mektup
Tebrik kartı

• Sayfa düzenine dikkat eder.
• Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere doğru ayırma uygulaması
yapılır.
• Eksik bırakılmış cümlelerin sebep-sonuç ilişkisini kurarak anlamlarına
uygun tamamlanması istenir.
• Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı cümleler kurmaları
istenebilir.
• “Beni Tamamla” etkinliği yaptırılır.
• “Gizli Kelimeyi Bul”  etkinliği yaptırılır.
• Doğum günü kutlaması için mektup yazmaları istenebilir.
• Yeni yıl kutlama ile ilgili tebrik kartı yazmaları istenir.

Yazılarında söz var lığ -
ından yararlanabilme

• Eş ve zıt anlamlı keli-
meleri kullanma.

Eş
Zıt

• Eş anlamlısını bul etkinliği yaptırılır.
• Zıt anlamlısını bul etkinliği yaptırılır.

Kısa içerikli metin ve
konuları yazılı olarak
anlatabilme

• Kısa içerikli bir öykü -
yü, masalı yazılı olarak
an latma.
• Okunulan metinleri özet
olarak yazma.

Hayal
Mantık

• Günlük olaylar, aile ve okul içinde yaşananlar, izledikleri ve başka izlen-
imler hakkında yazı yazmaları istenir.
• Mantıksal bütünlükle yazı yazmaları istenir.
• İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.
• Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.

*Anahtar kelimeleri
ku llanarak hikâye
oluşturabilme 
*Verilen plana göre hi-
kâye oluşturabilme
*Verilen başlığa göre
hikâye oluşturabilme

• Hikâye yazma • Sırasıyla verilmiş bir dizi resmin her biri için cümleler yazarak hikâye
oluşturmaları istenebilir.
• Verilen anahtar kelimelerin çağrıştırdığı başka kelimeleri bularak
yazmaları ve bu kelimeleri kullanarak hikâye oluşturmaları istenebilir.
• Eksik bırakılan resmi tamamlar.
• Verilen metne uygun başlık belirler.
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Sorgulayarak yazma
becerisini
geliştirebilme

• Sorular oluşturarak yazma. Sorgulama • Merakını gidermek, bilgi edinmek ve soru yazma becerisini
geliştirmek amacıyla öğrencilere soru yazma fırsatları verilebilir.
• Sorular yazar.
• Verilen sorulara göre cevap yazma.
• Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.
• “Neden-Çünkü” etkinliği yaptırılır.
• 5N 1K sorularından sorular oluşturur.

Verilen plana göre
betimleyebilme

• Yazılarında betimleme yapma. Betimleme • Belirlenen özellikler açısından, öğrencilerden bir arkadaşını para-
graf halinde betimlemeleri istenir.
• Diğerlerinden betimlenen öğrenciyi tahmin etmeleri istenir.

Yazılarında imla
kurallarını uygula-
yabilme

• Yazılarında imla kurallarını uygu-
lama.
• Kelimelerde yanlış verilen “g, ğ,  ş,
j, b, p, c, ç, d, t, k” harfleri doğru kul-
lanma.

• Yazım yanlışlarının bulunduğu bir metinde yanlışları bulma ve dü-
zeltme.
• Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve kullanır.
• Yazılarlında imla kurallarını kullanır.
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ÖĞRENME Alanı: OKUMA, EDEBİYAT VE LEKTÜR

Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

OKUMA KURALLARINI UYGULAYABILM

Okuma kurallarını uy-
gulayabilme

• Okuma amacını belirleme
• Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz etme.
• Noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma.
• İşitebilir bir ses tonuyla okuma.
• Sesli okumada vurgu ve tonlamada dikkat
etme.
• Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını
okuma.
• Akıcı okuma. 
• Kurallarına uygun sessiz okuma.
• Dikkatini okuduğuna yo ğu n laştırma.

Vurgu 
Tonlama
Şekil
Sembol
İşaret
Sesli okuma
Sesiz okuma
Kural 

• Okuma amacını belirler.
Etkinlik:
» Noktalama işaretleri konulmuş bir metinle,
konulmamış bir metnin okunuşu arasındaki farka dikkat
çekilebilir.
• Okuduğu kelimeleri telaffuz eder.

Okuduğunu anlayabil -
me

• Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında
metinle ilgili soruları cevaplandırma. 
• Okuduklarında Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl
ve Kim (5N 1K) sorularına cevap verme.
• Okuduklarını zihninde canlandırma
• Görsellerden yararlanarak metnin içeriliğini
tahmin eder.
• Okuduklarıyla ilgili, kendi yaşantısından ve
günlük hayattan örnekler verme.
• Okuduklarında gerçek olanla hayal olanı ayırt
etme

• Zihinde canlandırdıklarını resimlemeleri ve sözel ola-
rak anlatmaları istenebilir.
• Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 
• Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle il-
gili soruları cevaplandırır. 
• Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl ve kim (5N
1K) sorularına cevap verir.
• “Hikâye haritası” etkinliği yaptırılabilir.

Okuma Türleri • Sesli okuma
• Sessiz okuma
• Hızlı okuma

Sesli-sessiz 
Hız

• Okuma hızını konuya göre ayarlar.
• Sesli okumada tonlama ve vurguya dikkat eder.
• Konuşma hızıyla ve konuşma sesiyle okur.
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

EDEBIYAT

Edebiyat: 
Edebî türlerini ka-
vrama ve tanıy a bil me
(nazım ve ne sir).

• Masal, hikâye, fıkra, şarkı tekerleme
tiyatro vb. edebi örneklerine aynı oranda
ilgi duymalarına özen gösterme.

Masal
Hikâye-Fıkra
Şarkı-Teker-
leme

• Masal, hikâye ve fıkra tekniğine uygun anlatımlarda
bulunmaları istenir

Nazım türleri: 
Halk edebiyatı ürün-
leri:
Şiirler, türküler, mani-
leri tanıyabilme.
Lirik şiirdeki temel
duygu ve konuyu sap-
tayabilme 
Şiirde kullanılan ben -
zetme örneklerini ka-
vrayabilme.
Ritim ve kafiyeyi
ayırabilme.
Anonim halk
edebiyatı ürünleri
olan türkü ve maniyi
kavrayabilme.

• Şiirde dize
• Şiirde dörtlük
• Şiirin ana duygusunu belirleme
• Renklerin değişik yerlerde kullanılışı
ve ifade ettiği anlamlar.
• Lirik şiirdeki temel duygu ve konuyu
saptama
• Benzetme (teşbih), 
• Şiirde kullanılan benzetme örnekleri
bulma. 
• Ritim ve kafiye
• Şiirde kafiye 
• Şiirde kafiyenin oluşmasını sağlayan eş
sesli kelimeleri ayırt etme
• Türkü ve maniyi ayırt etme.
• Türkü ve maniyi ezberlemeyi özen-
dirme.

Kafiye
Lirik şiir
Benzetme
Türkü
Mani

• Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberlenir.
• Şiirdeki motiflere göre lirik şiiri ayırt edebilme.
• Şiirde ana duyguyu belirleme etkinliği yaptırılabilir.
• Hecelerdeki vurgu, uzunluk, yükseklik gibi ses özelliklerini,
duraklarının düzenli bir şekilde tekrarlanması olan ritmi hisse-
der.
• Mani ve türkü söyleme etkinliği yaptırılabilir.

Nesir türleri:
Hikâye, masal, fabl,
dram, fıkra, çocuk ro -
ma nı, temel
özellikleri ne göre
tanıyabilme ve
ayırabilme.

• Okuduğunu özetleme.
• Okuduklarında hikâye ve masal
unsurlarını belirleme.
• (Hikâye unsurları: ana ve yardımcı ka-
rakterler, yer, olay, zaman.).
• Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi
edinme.
• Okuduğunda geçen varlıkları ve
olayları sınıflandırma. 

Ana karakter
Kahraman
Diyalog

Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırılabilir.
• Sebep-sonuç ilişkileri kurdurulurken, “çünkü bunun nedeni,
bu nedenle, bunun sonucunda, bu yüzden vb.” ifadelerinden
yararlanılması istenebilir.
• “Duyguyu tahmin et!”: Bir cümle farklı ses tonlarında kayde-
dilerek öğrencilerden hangi duyguyu yansıttığını bulmaları
istenir.
• Edebî eserin ana konusunu, ana duygusunu ve ana fikrini be-
lirler. 
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

• Okuduğu metnin yazarı hakkında
bilgi edinme.
• Okuduğunda geçen varlıkları ve
olayları sınıflandırma. 
• Edebî eserdeki sebep-sonuç
ilişkisini kurma.
• Edebî eserin ana konusunu, ana
duygusunu ve ana fikrini belirleme.
• Metindeki karşılıklı konuşmalar
öğrenciler arasında paylaştırılarak
okutulabilir.

Edebi eser
Ana duygu
Ana fiki

• Edebî eserin ana konusunu, ana duygusunu ve ana fikrini belirler. 
• Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak, gibi, farklı olarak, aynısı
vb.” ifadelerinin kullanılması istenebilir.
• Edebî eserde gecen mizahi öğeleri (cümleleri) tanıyabilir.
• Masal, hikâye, çocuk şarkıları kasetten dinlettirilebilir.
• Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb. arasında çoklu
karşılaştırmalar yaptırılabilir.
• Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında paylaştırılarak okutulabilir.
• Hikâye haritası etkinliği yaptırılabilir.

LEKTÜR

Bağımsız olarak
önerilen eserlerden
bölümler okuma be-
cerisini kazanabilme

LEKTÜR LİSTESİ: Serbest
okuma (lek-
tür)

• Bu dönemde serbest okuma kitaplarıyla tanıtılır.
• Öğrenciler, kitapları nereden temin edecek yerleri konusunda bilgi-
lendirip yönlendirilir.
• Bağımsız okumaya karşı ilgi uyandırma, motive etme ve yönlen-
dirme.
• Yazarın kısa biyografisi hakkında bilgi edinir.
• Başlık ve içerik ilişkisini sorgular.
• Okuduğu kitapta ortaya konulan sorunları belirler ve onlara farklı çö-
zümler bulur.
• Okuduklarının ana fikrini dikkate alarak kendi kelimeleriyle özetler.
• Kitapta geçen kahramanları analiz eder (baş ve yardımcı kahramanlar
ve özellikleri).
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ÖĞRENME Alanı: MEDYA KÜLTÜRÜ

Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Kitle iletişim araçlarından,
Radyo ve TV yayınları
arasındaki farkı gözete-
bilme.

• Radyo ve TV yayınları arasındaki
farkı gözetme.
• Radyo ve TV yayınlarını izleme.
• Radyo yayınları, 
Müzikli yayınlar
Çocuk drama yayınları,
• TV yayınları
» Eğitimsel yayınlar
» Müzikli yayınlar
» Çocuk program yayınları
» Çocuk yarışma yayınları

Radyo çocuk
programları
TV çocuk
programları

• Radyo yayın türlerinde konuşma, müzik, sesleme (etki-
leme-efektler) izleme.
• TV ve radyodan çocuk programlarını izlemeleri ve izledi-
klerini sınıfta anlatma etkinliği yaptırılabilir.
• Radyo ve TV programlarına katılma isteği kazandırma.
• Bilgi edinmek için TV ve Radyo yayınlarını izler.

Bilgi, duygu ve düşün ce -
lerini sunmak amacıyla bi -
lişim teknolojisinden ya-
rarlanabilme.

• Bilgisayarın eğitimde ve iletişimdeki
önemini kavrama.

Bilgisayar
İletişim
Teknoloji

• Eğitim destekli bilgisayar oyunların oynanması etkinliği
yaptırılabilir.

Film ve film türlerini
tanıyabilme ve izleye-
bilme.

• Film türlerini tanıma:
» Film (siyah-beyaz ve günümüz film)
» Çizgi film
» Dizi film
» Uzun metrajlı film 

Uzun
metrajlı film
Çizgi film
Dizi
Günümüz
film
Sinema

• İzlediği bir çocuk filmin içeriliğini, kişileri ve mesajı
hakkında yorum yapar.
• Filmin öğretim ve eğitimde araç ve içerilik olarak kullanımı
tanıtılır.
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Amaçlar Içerik Kavramlar Metod ve etkinlikler

Tiyatro ile ilgili temel bil-
giler edinebilme ve izleye-
bilme.

• Tiyatro
• Kukla oyunu
• Gölge oyunu
• Drama, sahne, kostüm
• Aktör, karakterler

Drama
Sahne
Kostüm
Tiyatro
Aktör
Karakter

• Tiyatroda tiyatro oyunu seyredilir. 
• Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki izlenim-
leri hakkında konuşma yürütülür.
• Bir oyununda rol alanların rollerini oynarken beden dilini
nasıl kullandıkları konusunda örnekler verilebilir.
• Sahne, kostüm,  tanımları hakkında konuşma yürütülür.
• Duygu ve düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli
oyun, kukla ve buna benzer yolarla sunar.
• Tiyatro ve film sunumları arasındaki farkı ayırt edebilir.

Telefonu kullanabilme ve
telefonla görgü kurallarına
uygun konuşabilme.

• Telefonla, görgü kurallarına uygun
konuşma.
• Telefonla haberleşme.
• Telefon ve cep telefonu arasındaki
farkı gözetme.
• Telefon kulübünden yararlanarak
haberleşme.

Telefon
Cep telefonu
Görgü
Haberleşme

• Telefonu görgü kurallarına uygun kullanma etkinliği
yaptırılabilir.
• Telefon kulübünden konuşma etkinliği yaptırılır.

Kütüphaneden yararlana-
bilme

• Kitaplıktaki sözlük ve ansiklopediler-
den yararlanma ve bilgi edinme.
• Çocuk dergilerini okumaya karşı ilgi
uyandırabilme.
• Çocuk dergilerinden yararlanma.

Sözlük 
Ansiklopedi
Dergi
Çocuk dergisi
Günlük gazete

• Bilgi edinmek için kütüphaneden yararlanır.
• Kitaba karşı sevgi uyandırılır.
• Bilgi edinmek için gazete ve dergi okur.
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5. DİDAKTİK ÖNERİLER (YÖNERGE)

Diğer Derslerle İlişkilendirme
Türk Dili Dersi  öğretim programı planlama esnasında Çevre Bilgisi,
Matematik, Resim Eğitimi, Müzük Eğitimi ve Beden Eğitimi dersleri
ile entegre planlama olanağı sağlamaktadır. Dil alanında yapılan entegre
planlamada diğerleri arasında şunlardan da konular eklenebilir: Çevre
Bilgisi (Öğrenci, sözlü ve yazılı ifade  esnasında ve çevreyi betimlerken
tanışacağı sözcükler/kelimeler); Matematik aracılığı ile (Cicim ile söz-
cüklerin arasındakı ilişkilerini kavrayabilmelerinde,örnek:yukarı/aşağı;
sağ/sol; alçak/yüksek; çizgi çekmek ya da sayıları sözcük olarak
yaklaşık ve tam sayılar); Resim Eğitimi ile (işlenilen metinler, edebî
eserlerdeki olayları, kahramanları resmederek); Müzik Eğitimi ile (Sesli
ve sessiz harflerle ilgili konularda ve şiirlerdeki ritim ile ilgili); Beden
Eğitimi ( Belli sesli ve sessiz harflerin telafuzunda).
Ölçme ve Değerlendirme -Türkçe dersi ile ilgili konuların genel plan-
lama çerçevesi içinde öğrencilerin başarılarını ölçme ve değer len dir -
ilmesi için eğitim süreci esnasında olduğu gibi okuma yılının belli dö-
nemlerde de yapılması gerekmektedir.
-Türk Dili dersindeki konuların planlaması Öğretim Plan ve Programla
koordineli bir şekilde olmalıdır ve bütün eğitim alanlarının (Dil,
Okuma, Edebiyat ve Lektür, Sözlü ve Yazılı İfade ve Medya Kültürü)
kapsanması gerekmektedir. Alanlara göre ne kadar ders saatleri
verildiğinde, öğretmenin çalıştığı okulun spesifik koşulları gözönünde
bulundurması gerekmektedir. Planlama esnasında, öğretmen, alanlarda -
ki konuları birbirine benzer özellikleri olan konuları seçer. Bunun ya nı -
sıra, alanlardan seçilen konuların amaçları doğrultusunda ve eğitim-
öğretim değerlerine göre de plan ve programda yer ve süre verilmelidir.
Programdaki konuların işleme açısından da eğitimde hepsine aynı öl-
çüde yer verilmesi gerekmez. Bir öğretmen planlamayı nereden baş la -
ya cağı ve nasıl yapacağını sunulacak/işlenilecek konunun içeriliğinden,

belirlenmiş olan amaçların düzeylerinden ve bütün bunların ger çek -
leşebilmesi için gerekli olan zamanı gözönünde bulundurması gerek-
mektedir. Zaman ayarını, daha doğrusu gerçekleşmesi gereken ko nu la -
rın gereken ders sayısına göre paylaşımı öğretmen yapmaktadır ve bu
konu paylaşımı yapılırken göze çarpacak kadar büyük zaman farkı ol -
ma masına dikkat edilmesi hususunda tavsiye edilmektedir.  
Yıllık ders saatlerinin kullanıılması ile ilgili öneriler- Yılda 180 ders
saati, haftada 5 ders saati. 
• Öğretim Alanların  Göre Dağılım Şöyle Önerilmektedir: Dil-70 ders;
Okuma, Edebiyat ve Lektür -70 ders; Anlatım ve Yaratıcılık – 30 ders;
Medya Kültürü – 10 ders. Verilen öneride şunu da vurgulamakgerek-
mektedir ki öğretmen, gereken konuları birleştirmelidir(ör. Dil öğretim
alanındaki konuları Edebiyatla, Anlatım ve Yaratıcılık, Medya Kültürü
alanlarındaki konularıyla birleştirebilir).

Araç ve Gereçler:
» Öğretim ders ile ilgili okul düzeyinde ve eğitim bakanın

onay verdiği okuma kitabı seçilecek;
» Masallar, öykü/hikâye, kitapları, albümler, oyun kitapları,

ansiklopediler, sözlükler, kılavuzlar (öğretmenler için) vb.
» İnternet, eğitim softverleri (toolkid - programı vb.);
» Dergiler - geleneksel çocuk dergileri (onaylı dergiler);
» Görsel-işitsel (audio-vizüel) araç ve gereçler- CD’ler, ses

bantları vb. ve diğer edebî eserler (metinler); 
» Düzeye uygun, okumayı geliştirici kaynak kitaplar;
» Okumak için yakın çevrede bulunan kaynaklar: Kültür

anıtları, müzeler, kültür evleri, kütüphane, sinemalar, tiyatrolar, milli
parklar vs...vs. 
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6. ÖĞRENCİ BİLGİ VE BECERİLERİN
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkçe derslerinde de çalışmaların sürekli olarak değerlendirilmesi çok
önemli olduğunu başlangıçta belitmiştik. Ancak, kanun ilköğretimde
betimsel (yazılı olarak) değerlendirme I-III sınıflar arasında
öngörmüştü. IV. Sınıftan itibaren öğrencilerdeki değerlendirme sayısal
değerlendirmeye geçilecek ancak öğretmen bu sayısal değerlendirmeye
kadar gelebilmesi için öğrenciyi yine aynı şekilde takip etmeli, yine bir
kaç kez betimsel olarak (ki ona I.-III. sınıflarda mikrosumatif
değerlendirme diyorduk) değerlendirip sonuçları öğrencilere ve velilere
bildirecek ve sonunda bütün mevcut bilgileri özetliyerek okuma yılının
sonunda  en iyi şekilde ve öğrencinin notunu ki o not öğrencinin gerçek
bilgisini yansıtacak olan notu ortaya çıkarmalıdır.  
Çünkü değerlendirme:

1. Öğrencilerin düzeylerini, amaçlanan davranışlara hangi öl-
çüde yaklaştıklarını saptamaya yarar;

2. Öğretmenin, izlediği yöntemin, çalışmalarının verimli öl-
çüye, dolayısıyla yeni tedbirler olarak yeni yöntemler, çalışmalar 
plânlamaya götürür;

3.Daha geniş ölçüde düşünüldüğü zaman, programların
geliştirilmesinde yol gösterici olur.
Türkçe öğretimi, türlü etkinlikleri içeren bir derstir. Bunun için
öğretmen, her öğrenci için ayrı ve ayrıntılı bir “Ölçme ve
Değerlendirme Fişi düzenlemeli; öğrenciyi sürekli olarak izlemeli, du-
rumu fişe işlenmelidir.
Bu sınıflarda da (IV.-VI.) öğretim yılı başından itibaren her öğrencinin
fiziksel, duygusal, toplumsal yönlerden okuma yazmaya hazır olma de-
receleri saptanmalı ve bu sürekli olarak izlenmelidir.
Bütün beceriler saptanmalı, başarısızlık ve gecikmeler için gerekli ön-
lemler alınmalıdır. Bu önlemlerin yeterliliği de denetlenmeli, izlenmeli;
gerekirse yeni önlemlere gidilmelidir.

IV. sınıflarda  Türçe öğretmeni her öğrenci için ayrı ayrı fiş tutar. Bu
fişte bu sınıf için amaçlanan davranışlar ayrı yer verir. Her öğrencinin
bu davranıştaki başarısı ölçülür, izlenir. Gecikmeler giderilirken, ağır
ilerleyişler hızlandırılmaya çalışılır.
Bu dönemde de öğretmenin doğru gözlemleri ve değerlendirmeleri çok
önemli ve en etkili yoldur.
Gözlemler zaman zaman değil, sürekli ve planlı programlı olmalıdır. 
Dördüncü sınıfta Türkçe öğretim dersinin okuma yılı esnasında plan ve
programla öngörülen bütün etkinliklerin başlıca ölçme yolları:
Öğretmenin gözlemleri, okuma, sözlü ve yazılı yoklamalar, testler, pra-
tik uygulamalar olan sunu ve sözlü alıştırmalar, veya altan çizili ya da
çevreliyerek (çembere alınmış) resimli- yazılı alıştırmalar yardımıyla
yapılmalıdır.
Öğrenciler sık sık okutturulmalı ve okumadaki gelişmeler ölçülmelidir.
Öğrencilerin gördüklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayıp
anlamadıkları IV. sınıfta da sözlü ve yazılı olarak ölçülmesi gerekenler
ölçülüp değerlendirilir ancak bu değerlendirme (notlandırma) okuma
yılın sonunda sayısal olarak olmalıdır.
Ölçme ve değerlendirme tür ve aşamaları:

DİYAGNOSTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Öğretmen, okuma yılın başlangıcında eğitim ve öğretime başlamadan
önce öğrencilerin durumunu öğrenebilmek için diyagnostik ölçme ve
değerlendirme yapar ve ondan sonra plânladığı etkinliklere geçer. Böy-
lelikle bu birönceki sınıfta planlaştırılan ve gerçekleştirilen etkinliklerin
kalitesinin durum tesptini yapıp bir sonraki planlamadaki konu ve etkin-
liklerin daha kaliteli gerçekleşmesi açısından faydalı olur. Diyagnostik
ölçme ve değerlendirmeyi öğretmen değişik tekniklerle uygular/kulla-
nabilirler,mesela:Teşhis (diyagnostik) testleri, öğretmen tarafından
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hazırlanmış sözlü sorular, öğrenciler tarafından hazırlanmış sözlü soru-
lar, kısa kısa metinler yazarak.

FORMATİF DEĞERLENDİRME
IV. sınıfta Türkçe dersi öğretimi süreci esnasında, formatif takibin
(izleme) yapılması tavsiye edilmektedir. Bununla öğretmen, belli dö-
nemlerde  öğrencilerinin bilgi seviyelerini ve programdaki konuların ne
derecede kavranıp kavranılmadığını saptama olanağı olabilecektir. For-
matif ölçme ve değerlendirmeyi öğretmen birçok metodlarla takip ede-
bilme olanağı vardır:
• Öğretmen/öğrenci arasındaki konuşmalarla
• Sözlü sunularla
• Yazılı yoklamalarla
• Testler
• Ev ödevleri
• Ürün Dosyası (Portfolyo) :
• Göstergelerin toplanması (çocukların çalışmaları, el işleri, yazılar vb.)
-her öğrenci için ayrı ayrı;
• Türkçe dersinin kalitesinin artması için Ürün Dosyası veliler için
okuma yılı boyunca açık olması gerekmektedir.
• Öğrencilerin Ürün Dosyası temizlenerek seçilmmiş örneklerden
olmalı ve 
• Fişler- (formatif olarak hergün hazırlanan fişler) her öğrenci için
hazırlanan ve yapılanan etkinliklerden sonra gereken bilgileri kaydet-
meye yarayan fişler
• Her program alanı için hazırlanmış ayrı ayrı araçlar. Öğretmen burada,
Türkçe programıyla ilgili elde ettiği bütün başarılarını kaydeder (kogni-
tif-entelektüel, sosyo-duygusal, sosyal ve psikomotorik yönü). Kayıt li-
stelerinde toplanmış bilgiler, geri dönüşlü bilgiler olarak öğrencilere,
velilere ve özellikle öğretmenlerin çalışmalarına yarıyacak bilgilerdir.

MİKROSUMATİF DEĞERLENDİRME 
• Her üçayın sonunda, formatif değelendirmeden elde edilen bilgilere
dayanarak betimsel (yazılı) mikro-sumatif değerlendirme yapılır.

SUMMATİF DEĞERLENDİRME
• Bütün takip ve formatif değerlendirmeye dayanarak öğretmen,
öğrencinin her program alanı çerçevesi içinde ve her öğrencinin ayrı
ayrı gelişim durumunu değerlendirir,  ve gereken notunu belirler (be-
timsel olarak yazar).
Belli dönemlere ve belirlenen düzeylere göre her öğrenci için
hazırlanan summatif betimsel (yazılı) değerlendirmeden (nottan) sonra
okuma yılın sonunda bu değerlendirmeye uygun sayısal 
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8. ÖĞRETİM KADROSU İLE İLGİLİ
NORMATİF 

9. ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIR-
LANMASINDA GÖREV ALANLAR

V,V ve VI. Sınıflar için Derslik ile V Sınıf eğitim Araç ve Gereçler Nor-
matifi Eğitim ve Bilim Bakanlığı 31.05.2007 tarihinde aldığı 07-4061/1
no’lu kararıyla gereken düzenlemeler yapılmıştır.

7. EĞİTİM STANDARDLARI

Bu öğretim programının gerçekleşmesi için İlköğretim Kanunun
öngördüğüne göre Pedagoji Fakültesinden Türkçe bölümünden mezun
olan ilköğretim sınıfsal bölümü ve okulöncesi öğretmenleri (profesör-
leri) ders verebileceklerdir.

• Doç. Dr. Sevin ALİL: Üsküp “Klimen Ohridski” Ünivesitesi, Türko-
loji kürsüsünde eğitim görevlisi;-Mr. Osman EMİN - Üsküp “Tefeyyüz”
İlköğretim okulu - okul pedagogu;
• Mr Aktan Ago-Üsküp “Yosip Broz Tito”lisesi– Türkçe öğretmeni. 
• Cemile ALİ - Üsküp “Tefeyyüz” İlköğretim okulundasınıf öğretmeni;
• Yakup İLYAS: Eğitimi Geliştirme Dairesinde Türkçe Danışmanı -Tür-
kçe program koordinatörü;

Eğitim ve Bilim Bakanı, dokuzyıllık ilköğretim eğitimindeki 4 sınıf için
Türkçe öğretim dersi programını no. 07-4045/1 kararıyla 22.05.2008 ta-
rihinde onayladı.
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СРПСКИ ЈEЗИК

НAСТAВНИ
ПРОГРAМDEВEТГОDИШЊE ОСНОВНО ОBРAЗОВAЊE
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На основу члана 55 став 1 из Закона за организацију и рад огана
државне управе („Сл. весник на РМ“ бр. 58/00 i 44/02) члана 24 и
26 из Закона за основно образовање („Сл. весник на РМ“ бр.44/95,
24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05,
81/05, 113/05, 35/06, 70/06 i 51/07), министар за образовање и науку
је донео наставни програм за предмет српски језик за IV разред де-
ветогодишње основне школе.
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1. УВОД

Настава из предмета српски језик, омогућава ученицима да раз-
вијају интерес за упознавање и примену српског језика, као основ-
ног средства за општење, за учење, за уметничко изражавање, за
упознавање и исказивање језика као најкарактеристичнијег белега
националног идентитета. Преко наставе српског језика, развијају
се способности за слушање, читање, писање, усмено и писмено из-
ражавање, схватање, доживљавање и тумачење литературних и
других текстова. 
Овај наставни предмет даје основу и за стицање знања и из других
наставних предмета. 
Ученици ће путем ове наставе упознати функционирање система
српског стандардног језика и на свим нивоима ће усвајати и приме-
њивати стандарднојезичке норме (фонетско-фонолошке, морфо-
лошке, синтаксичке, лексичке, правописне и ортоепске).  
Циљ наставе из предмета српски језик  је да развија способност
учења, самообразовања, књижевног и уметничког стварања.    
Према наставном плану, за предмет српски језик у IV разреду је
планирано 5 часа седмично (односно 180 часова годишње), као
обавезан наставни предмет.

Ученик/ученица:

qда развија осећај социјалног и личног идентитета;
qда се оспособљава за усмено и писмено изражавање и богаћење
речника; 
qда усваја појмове, садржине и правила из граматике, правоговора
и правописа српског литературног језика; 
qда упознаје функцију речи и њихову примену у усменом и пис-
меном изражавању и у другој врсти комуникација; 
qда распознаје и примењује разне функционалне стилове у говор-
ном и писменом изражавању (пословни, новинарски, поетски, на-
учно-популарни и научни стил изражавања); 
qда анализира књижевно дело које одговара узрасту, примењујући
основне теоретске појмове (мотив, тема, стих, строфа, рима, лик,
дејство);
qда пише различите форме писменог изражавања (креативне текс-
тове, текстове за практичну намену);
qда користи књиге и другу врсту литературе из библиотека и из
других извора; 
qда зна да следи и самостално да интерпретира и вреднује литера-
турна, сценска, филмска остварења  и друге врсте медијумске про-
дукције; 
qда развија свест о значењу мира, толеранције, културних односа
и сарадње међу људима и народима поштујући и испуњавајући гра-
ђанска права и обавезе; 
qда формира осећање одговорности за заштиту природе и здравог
начина живота.

2. ЦИЉЕВИ ЗА РАЗВОЈНИ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI РАЗРЕД
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3. ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ ЗА IV
РАЗРЕД

Ученик/ученица:

qда се оспособи да чита различите текстове са разумевањем;
qда се оспособи да пише различите форме писменог изражавања
(текст за: честитку, позивницу, писмо);
qда се оспособи да користи правилан ред речи у реченици;
qда се оспособи да користи именице, придеве, главне бројеве и
глаголе у усменом и писменом изражавању у датом реченичном
контексту;
qда се оспособи да користи елементарне граматичке и правописне
норме при читању и писању, посебно наглашавајући разлике које у
вези с овим питањем постоје у македонском и српском правопису;
qда се оспособи да чита и препричава литературна дела (која одго-
варају узрасту) из народне и уметничке литературе;
qда се оспособи да приповеда усмено и писмено користећи лите-
ратурни језик;
qда се оспособи да учествује у разговору у којем исказује дожив-
љаје, осећања и факте;
qда богати речник;
qда развија осећање припадности својој и поштовање према дру-
гим културама;
qда се оспособи да следи информације из различитих медијума и
да преноси кратке информације из истих;
qда се оспособи да примењује информатичку технологију у функ-
цији наставног предмета.
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4. КОНКРЕТНИ ЦИЉЕВИ

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: Језик

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Ученик/ученица се оспо-
собљава:
• да уочава особености на-
родних говора и да их по-
реди са стандардним јези-
ком;

• Народан и нормиран
(стандардан, литера-
туран) језик

• народни језик;
• стандардан (литера-
туран) језик;

• Вежбе за уочавање карактеристика народног језика у поре-
ђењу са стандардним језиком.
• Слушање, слеђење записа  на народном говору и литератур-
ном језику.

• Да препознаје и разликује
усмени у односу на пис-
мени говор;

• Усмени и писмени
говор

• говор: усмен и пис-
мен;

• Вежбе за разликовање усменог у односу на писмени говор.

• Да усвоји појмове само-
гласници и сугласници и
да их разликује;

• Појам самогласника
и сугласника

• самогласници;
• сугласници;

• Вежбе за разликовање самогласника и сугласника, њихово
правилно изговарање и писање.

• Да разликује самоглас-
нике и сугласнике;

• Извлачење разлика
између самогласника
и сугласника у усме-
ном изражавању

• самогласници;
• сугласници;

• Вежбе за разликовање самогласника од сугласника, њихово
правилно изговарање и писање.

Programa za IV oddelenie - 1_Layout 1  21.10.2009  16:02  Page 67



68

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

• Да дели реч на слогове; • Подела речи на слогове • слог; • Вежбе за одређивање броја слогова у речи.
• Синтетичке вежбе за састављање речи од заданих
слогова.

• Да усвоји појмове - кон-
кретне и апс трак тне име-
нице;

• Конкретне и апс тра к тне
именице

• конкретне и апс тра ктне
именице;

• Вежбе за препознавање конкретних и апстрактних
именица.

• Да разликује конкретне
од апстрактних именица;

• Значење конкретних и
апстрактних именица

• конкретне и апстрактне
именице;

• Вежбе за разликовање конкретних у односу на апс -
трак т не именице.

• Да разликује и правилно
да примењује род код име-
ница у усменом и писме-
ном говору;

• Род код именица • род код именица; • Вежбе за утврђивање рода код именица.
• Вежбе за правилну примену рода код именица.

• Да разликује и правилно
да примењује број код
именица у усменом и пис-
меном говору;

• Број код именица • број код именица; • Вежбе за утврђивање броја код именица.
• Вежбе за правилну примену броја код именица.

• Да усвоји појам опис ни
придеви и правилно да их
примењује у усменом и
писменом говору;

• Придеви: описни • придеви: описни • Вежбе за препознавање описних придева.
• Вежбе за правилну употребу описних придева у
реченици.

• Да усвоји појам заме-
нице као речи која заме-
њује лице;

• Заменице- личне заме-
нице

• заменице;
• личне заменице;

• Вежбе за разликовање заменица од других речи и
њихова правилна употреба у усменом и писменом го-
вору.
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Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

• Да употребљава гла-
голе у садашњости,
прошлости и будућно-
сти (без дефиниције);

• Глаголи као језична
реализација

•глаголи
(категорија време);

•Вежбе за употребу глагола у садашњем, прошлом и будућем вре-
мену (без дефинирања).

• Да усвоји појам при-
ближна бројност и да
је употребљава у ус-
меном и писменом го-
вору;

• Бројеви за искази-
вање приближне број -
ности

• бројеви (приближна
бројност)

• Вежбе за разликовање бројева за приближну бројност од глав-
них и редних бројева.
• Вежбе за правилно писање бројева за приближну бројност.

• Да усвоји појам
субјекат и предикат
(подмет и прирок); 

• Реченица, основни
реченични чланови

• субјекат;
• предикат;

• Вежбе за издвајање субјекта и предиката у реченици и њихово
разликовање према значењу и примени у реченици.

• да разликује субјекат
и предикат у рече-
ници;

• Субјекат и предикат
у реченици

• субјекат;
• предикат;

• Вежбе за издвајање субјекта и предиката у реченици и њихово
разликовање према значењу и примени у реченици.

• Да обогаћује речник
речима које имају ис -
то или слично зна че -
ње (без именова ња си-
нонима);

• Речи које имају исто
или слично значење
(без именовања)

• синоними

• Вежбе за усвајање синонима као врсте речи које имају исто или
слично значење (без именовања).
• Израда малог речника синонима.

• обогаћује речник ре -
чима супротног зна че -
ња (без именовања);

• Речи које имају суп -
ротно значење (без
име новања)

• антоними;

• Вежбе за усвајање антонима као речи које имају супротно
значење (без именовања).
• Израда малог речника антонима.
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Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Правопис

• да усваја правописна
пра вила о преношењу дела
речи у нови ред;

• Преношење дела
речи из једног реда
у нови ред

• слог;
• Активности у чијим оквирима ће да се вежба преношење
дела речи у нови ред.

• да научи да пише суглас-
ник ј у складу са право-
писним нормама српског
језика;

• Правилно писање
сугласника ј.

• сугласник ј;
• Вежбе за правилно писање сугласника ј у различитим
врстама речи, посебно наглашавајући разлике које у вези с
овим питањем постоје у македонском и српском правопису.

• Да зна да употребљава
наводнике за издвајање од-
ређених сопствених
имена;

• Правописни знаци:
наводници

• наводници;
• Вежбе за препознавање и примену наводника при писању
одређених сопствених имена.

• Да усваја знања о право-
писним правилима о пи-
сању сложених географ-
ских имена, институција,
адреса, часописа, празника
и др;

• Писање великог
слова код сопстве-
них именица којима
се именују институ-
ције, адресе, часо-
писи, празнци и сл. 

• употреба великог слова;

• Вежбе за правилну примену правописних правила за пи-
сање сопствених имена географских назива, институција,
адреса, часописа, празника и др, посебно наглашавајући
разлике које у вези овог питања постоје у правопису маке-
донског и српског језика.

• Да усваја правилно пи-
сање приближне бројно-
сти и вишецифрених
бројева речима.

• Писање приб лиж -
не бројности и ви-
шецифрених бројева
речима.

• Приближна бројност;
• Вишецифрени бројеви.

• Вежбе за правилно писање речи које означавају приб лиж -
ну бројност.
• Вежбе за правилно писање вишецифрених бројева ре чи -
ма.
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: Читање, литература и лектира

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Читањe

Ученик/ученица  се оспособљава:
• да чита изражајно уметничке и
научно популарне текстове на оба
писма;

• Читање 
• Изражајно читање пош ту -
ју ћи изразне вре дности (дик-
цију, ин тонацију, темпо, ри -
там, паузу)

• изражајно читање; - Вежбе за изражајно читање текстова уметнич -
ке и научно популарне садржине на оба пис ма,
анализира ју ћи и тумачећи значење речи, карак-
теристике изражај ног читања: правилан, јасан и
чист изговор и јачина гласа.

• да чита текст по улогама; • Драмско читање (читање
по улогама)

• драмско читање; • Вежбе за драмско читање по улогама.

Литература

• да врши тематску анализу тек с -
та;
• да прави самостално план за
ана лизу текста;
• самостално да одређује време и
ме сто догађаја;
• да описује лик и његове унутар -
ње и спољашње особине;

• Тематска анализа текста
• Анализа текста према пла -
ну (композицијска анализа)
са локализацијом места и
вре мена догађаја
• Анализа ликова

• Тематска анализа;
• Композициска
ана лиза (према пла -
ну текста);
• лик;

• Вежбе за тематску анализу текста (према ус -
ме реним питањима).
• Вежбе за композицијску анализу (према плану
текста).
• Вежбе за локализирање  места и времена дога-
ђаја.
• Вежбе за анализу ликова (спољашњи опис и
опис особина лика, рад на откривању осећаја,
мотива за дејствовање и сл.).

Programa za IV oddelenie - 1_Layout 1  21.10.2009  16:02  Page 71



72

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Поезија

• да открива поетску слику
у лирској песми;
• да препознаје поређење
као изразно средство;

• Поетска слика у лир-
ској песми
• Поређење као изразно
средство у песми (пре-
познавање)

• поетска слика;
• изразно средство:
(поређење)

• Вежбе за одређивање поетске слике у лирској песми. 
• Вежбе за препознавање поређења као изразног средства.

Лектира

• самостално да чита дела
из српске и светске литера-
туре;
• да открива тематску ос-
нову у делу;
• да одговара и да по-
ставља питања у вези про-
читаног тзекста;
• аргументирано да говори
о ликовима и догађајима у
тексту;
• да врши локализацију до-
гађаја према времену и
простору.

• Изабрани текстови као
текст за самостално чи-
тање и усмерену обраду

• лектира; 
• самостално чи-
тање.

• Вежбе усмерене за мотивацију за читање текстова изван
одређених наставних садржина.
• Упознавање основних биографских података о ауторима
лектирних дела.
• Вежбе за самостално лоткривање тематске основе дела.
• Разговор о прочитаном тексту , аргументирано говорење
о ликовима и догађајима у тексту.
• Вежбе о локализацији догађаја према времену и прос -
тору.
Напомена: примена креативних техника за читање и пи-
сање.
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: Изражавање и стварање

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Усмено изражавање

Ученик(ученица се оспособљава:
• да саставља питања на дате одго-
воре;
• самостално да препричава тексто -
ве по датом плану;
• самостално да прича о сопстве-
ним доживљајима, о посети устано -
ви, посматрања (према датом пла -
ну);
• самостално да описује позоришне
костиме, сцене из гледане предс та -
ве, ликове;
• да извештава о актуелним догађа -
јима и доживљајима са екскурзија,
посета институција, производних
ор ганизација и сл;

• Препричавање текстова следе -
ћи хронологију догађаја (према
датом плану)
• Приповедање доживљаја при
по сети установе, посматрања
(пре ма датом плану)
• Описивање (према датом пла -
ну): позоришних костима, сцена
из гледане представе, ликова. 
• Извештавање о догађајима и
доживљајима са екскурзија, по-
сета институција, производних
организација и сл. 

• препричавање;
• приповедање;
• описивање;
• извештавање;

• Вежбе за препричавање обрађених текс-
това.
• Вежбе за приповедање доживљаја при по-
сети установи, посматрања (према датом
плану).  
• Вежбе за описивање позоришних ко-
стима, сцена из гледане представе, ликова
(према датом плану).
• Вежбе за извештавање према хронолошки
датом плану.  
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Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Писмено изражавање

• да преписује именице замењујући
именице, придеве и глагола сино-
нимног и антонимног значења  (без
именовања, на оба писма);
• да препричава текст са различи-
тих стајалишта (са аспекта говори-
теља); 
• да препричава обрађени текст ме-
њајући крај текста – приповедање
према заданом почетку;
• да одговара писмено на питања из
обрађеног текста;
• да приповеда доживљај;
• да приповеда према заданом по-
четку;
• да описује (према датом плану):
позоришне костиме, сцене из гле-
дане представе, ликове;
• самостално да извештава о о до-
гађајима и доживљајима са екскур-
зија, посета институција, производ-
них организација и др;
• самостално да саставља текстове
(честитку, позивницу, писмо непоз -
натом другу).  

• Преписивање текстова са заме-
ном именица, придева и глагола
синонимног и антонимног зна че -
ња (на ћирилици и латиници).
• Препричавање текста са разли -
читих стајалишта (са аспекта го-
воритеља).
• Препричавање обрађеног текс -
та мењајући крај текста - прича -
ње према датом почетку.
• Писмено одговарање на пи-
тања из обрађеног текста.
• Приповедање доживљаја
• Приповедање према датом по-
четку.
• Описивање (према датом пла -
ну): позоришних костима, сцена
из гледане представе, ликова. 
• Извештавање о доживљајима и
догађајима са екскурзија, посета
институција, производних орга-
низација и др. 
• Честитка, позивница, писмо
не познатом другу.

• преписивање;
• препричавање;
• приповедање;
• описивање;
• извештавање;
• честитка и позив-
ница;
• писмо;.

• Вежбе за преписивање текстова са заме-
ном именица, придева и глагола синоним-
ног и антонимног значења (на ћирилици и
латиници).
• Вежбе за препричавање текста са раз-
личитих стајалишта (са аспекта говори-
теља).
• Вежбе за препричавање обрађеног текста
мењајући крај текста - причање према
датом почетку.• Писмено одговарање на
питања из обрађеног текста.
• Приповедање доживљаја
• Приповедање према датом почетку.
• Описивање (према датом плану): позо-
ришних костима, сцена из гледане пред-
ставе, ликова. 
• Извештавање о доживљајима и дога-
ђајима са екскурзија, посета институција,
производних организација и др. 
• Вежбе за писање честитке, позивнице,
писма непознатом другу.
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ: Медијумска култура

Циљеви Садржине Појмови Активности и методе

Ученик/ученица се оспособљава:
• да разликује врсте радио емисија;
• да разликује врсте  ТВ емисија;
• да препознаје и да следи ефекте
радио и ТВ емисија;
• самостално да следи и да разли-
кује врсте филмова;
• правилно да разговара телефоном
у јавној говорници;
• самостално да користи информа-
ције из дечје и дневне штампе;
• правилно да користи енциклопе-
дије као извор за стицање знања.  

• Радио емисије
» дечје музичке емосије
» дечја радио- драма
•ТВ емисије
» образовне
» научно- популарне
» народне приповетке
» дечји квизови
• Филм 
» дугометражни
» цртани
» игран
• Позориште
» позоришна представа
» сцена
» глумци
» луткарске представа  (лутке)
• Телефон (кориштење јавне го-
ворнице)
• Градска библиотека
» енциклопедије
• Дечја и дневна штампа (с пос е б -
ним акцентом на рубрике за раз-
вијање логичког мишљења)

• Радио емисије:
» дечје музичке емисије;
» дечја радио- драма.
• ТВ емисије:
» образовне;
» научно -популарне;
» народне приповетке;
» дечји квизови.
• Филм: 
» дугометражан филм;
» цртан филм;
» игран филм;
» позориште;
» позоришна представа;
» сцена;
» глумци;
» луткарска представа
(лутке).
• Телефон; 
» јавна говорница.
• Градска библиотека;
» енциклопедије;
» дечја штампа;
» дневна штампа. 

• Вежбе за разликовање емисија на
радију (радио-игре, радио-драма).
• Вежбе за слеђење говора, музике и
других ефеката у радио емисијама.
• Вежбе за слеђење ТВ емисија и њи-
хово разликовање.  
• Вежбе за слеђење и разликовање
врста филмова.
• Активности у виду игре за симули-
рање разговора у јавној говорници.
• Вежбе за кориштење информација
из дечје и дневне штампе.  
• Кориштење забавних рубрика.
• Вежбе за кориштење енциклопедија
као извора за стицање знања.
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5. ДИДАКТИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ

Садржина наставног програма за предмет Српски језик омогућава
интегрирано планирање наставе са предметима: упознавање око-
лине, математика, ликовно образовање, музичко образовање и
физичко образовање. У интегрирано планирање програмског под-
ручја Језик могу да се укључе и садржине из: упознавања околине
(када ученик упознаје врсте речи у усменом и писменом изражава -
њу именујући и описијући околину); математике (при схватању
односа између предмета и речи, појмова: горе/доле; лево/десно; ви-
соко/ниско; при повлачењу линија или код приближне и тачне број -
ности бројева као врсте речи); ликовног образовања (повлачењем
различитих врста линија прави се припрема за писање при чему се
слободним цртањем долази до слова); физичког образовања (праве
се вежбе за правилно дисање и вежбе за развој ситне мускулатуре
руку). Садржине из овог подручја као што су откривање поетских
слика, анализа ликова, догаћаја из дела могу да се повежу са садр-
жинама из наставних предмета: упознавање околине, матема ти -
ка, ликовно образовање, музичко образовање и физичко обра-
зовање. У целокупно планирање садржина из наставног предмета
Српски језик, треба да се укључе и планирања која су повезана са
вредновањем постигнућа ученика за време реализације и на крају
одређених образовних периода.  
Планирање наставе за Српски језик треба да буде у координацији
са Наставним планом и програмом за овај предмет и да обухвата
програмске садржине из свих образовно - васпитних подручја
(Језик, Читање, Литература и Лектира, Изражавање и стварање и
Медијумска култура). При одређивању броја часова за програмска
подручја треба да се имају у виду и специфичности услова за изво-
ђење ове наставе у школи у којој ради наставник.  При планирању
се има у виду и респективна вредност структурних подручја. Исто
тако, треба да се уважава факт да се програмским садржинама из

предметног подручја, у плану за рад, даје место и планира се време
за њихову реализацију према њиховој образовно-васпитној вредно-
сти у односу на програмске циљеве и задатке. Свим садржинама не
може и не треба да се посвећује подједнака пажња у настави. По-
лазну основу при планирању треба да чини наставна садржина, по-
требан временски рок за реализацију као и ниво постигнућа по-
стављених циљева. Ипак се препоручује да нема упадљиво вели-
ких временских одступања  за садржинску реализацију.  

Препоруке за кориштење годишњег фонда часова: 180 часова
годишње, 5 часа седмично.
По наставним подручјима се предлаже: Језик – 70 часова; Читање,
Литература и лектира – 70 часова; Изражавање и стварање – 30 ча-
сова; Медијумска култура – 10 часова.  

• Наставна средства: 
» Уџбеник изабран на нивоу школе за одговарајући предмет, одоб-
рен од министра – читанка;
» енциклопедије, речници и сл;
» интернет, образовни софтвери;  
» часописи – традиционално потврђени часописи за децу (одоб-
рени часописи);
» аудио-визуелна средства и друга средства у зависности од пред-
мета – ЦД;  
» други извори учења из непосредне околине: споменици културе,
музеји, домови културе, библиотеке, кина, позоришта, национални
паркови и сл.
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ДИЈАГНОСТИЧКО ПРОВЕРАВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ

На почетку школске године, наставник врши дијагностичко прове-
равање и оцењивање с циљем да спозна стање такво какво што је у
функцији квалитетног планирања и реализирања будућих активно-
сти. Дијагностичко проверавање, наставник може да реализира
при меном већег броја инструмената као што су: дијагностички тес -
тови, усмена питања које припрема наставник, писање кратких сас -
тава. 
Добивени одговори су слика ученичких предзнања у најширем

смис лу речи и представљају основу за планирање реализације на-
ставног програма и процеса оцењивања у току наставне године. 

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ

У току наставе српског језика у четвртом разреду, препоручује се
формативно слеђење које би омогућило формирање објективних
описа као повратну информацију о постигнућима ученика у одре-
ђеном временском периоду. Формативно слеђење постигнућа уче-
ника, наставник може да реализира користећи већи број метода за
оцењивање: 
• Разговори наставник-ученик;
• Усмене презентације;
• Писмене вежбе;
• Тестови;
• Домаћи задаци;
• Портфолио - сакупљање показатеља (дечјих израда, дела, исказа и
сл.) за сваког ученика посебно;

• Портфолио треба, током целе године, да буде доступно родите-
љима да би могли да допринесу квалитетној реализацији наставе
српског језика.
- Портфолио ученика, у којем су прочишћени и селектирани по-
даци, продужава и у наредном, вишем одељењу. 

СУМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ – на основу целокупних података
добивених слеђењем, проверавањем постигнућа ученика током
реализације наставног програма, наставник констатира (описује)
развојно стање свакога ученика појединачно, у оквирима сваког
програмског подручја. 

На крају школске године наставник изводи одговарајућу нумеричку
оцену.

6. ОЦЕНИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА 
УЧЕНИКА
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8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВНИ
КАДАР

9. КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ НАСТАВ-
НОГ ПРОГРАМА

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗИРАЊЕ НАСТАВНИХ 

ПРОГРАМА

Програм се у односу на просторне услове темељи на Нормативу о
простору, опреми и наставним средствима за деветогодишњу ос-
новну школу, који је донео министар за образовање и науку Реше-
њем бр. 07-1830/1 од 28.02.2008.

За реализацију наставног програма за Српски језик, а у складу са
Законом за основно образовање, предвиђено је да ову наставу реа-
лизирају наставници који су завршили: 
• Педагошки факултет – професор разредне наставе;
• Филозофски факултет – Институт за педагогију.

Забелешка: Наставници који ће предавати српски језик у разред-
ној настави треба да знају српски језик. Знање српског језика оце-
њује комисија формирана од стране Бироа за развој образовања и
Филолошког факултета „Блаже Конески“.

» Нада Николовска, саветник у Бироу за развој на образова-
нието - Скопје;
» м-р Ненад Вујадиновић, асистент на Филолошкиот факултет
“Блаже Конески” – Скопје;
» Горица Веловска, одделенски наставник во основното
училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје;
» Соња Јовановска, професор во основното училиште „Лазо
Трповски“ – Скопје;
» Марина Маркоска, професор по српски јазик – Охрид

Наставни програм за срpски језик у четвртом разреду девето-
годишњег основног образовања донео је министар образовања
и науке решењем бр. 07-4052/1 године 22.05.2008.
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МAКEDОНСКИ ЈAЗИК
за учениците од другите заедници

НAСТAВНA
ПРОГРAМA
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл.весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот македонски јазик за учениците
од другите заедници за IV одделение на деветгодишно основно
училиште.
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1. ВОВЕД

Наставната програма по предметот македонски јазик за учени-
ците од другите заедници е единствена и е наменета за учени-
ците кои ја следат наставата на албански и на турски јазик. 
Македонскиот јазик е дел од културното наследство на маке-
донскиот народ и главно средство за општење меѓу раз лич ни -
те заедници во Република Македонија. Учењето на македон-
скиот јазик го дефинираме како способност учениците од дру-
гите заедници да се служат со него, односно да го владеат ма-
кедонскиот стандарден јазик (да се воспостави меѓукултурно
општење). Намената на изучувањето на предметот македонски
јазик за учениците од другите заедници е овие ученици да се
запознаат со историското минато, литературата, уметноста,
науката  и технологијата на македонскиот народ.
Наставниот предмет македонски јазик за учениците од дру-
гите заедници се изучува од IV до IX одделение со следниот
фонд часови: во четврто и петто одделение со по 2 (два) часа
не делно или 72 часа годишно, во шесто и седмо одделение со
по 3 (три) часа неделно или 108 часа годишно и во осмо и деве-
тото одделение со по 2 (два) часа или 72 часа годишно.
Предметот македонски јазик за учениците од другите заед-
ници од четврто до деветото одделение има статус на за дол -
жи телен предмет.
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2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ЗА
IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

qда се поттикнува на постапно и систематско запознавање со
македонскиот литературен јазик во различните форми на не-
говата усна  и писмена употреба;
qда ги совладува техниките на читање и на пишување на ма-
кедонски литературен јазик;
qда усвојува правилен изговор, да ги разликува гласовите и
интонацијата на македонскиот литературен (стандарден)
јазик;
-qда се оспособува за разбирање и за доживување на литера-
турни дела  и други текстови на македонски јазик;
qда се оспособува да зборува и пишува на македонски јазик во
улога на слушатели, на раскажувачи и на соговорници;
qда развива чувство на блискост, заедништво и соживот со
македонскиот народ  и со другите заедници.

Ученикот/ученичката:

qда се поттикнува за активно слушање и за разбирање на ма-
кедонски стандарден (литературен) јазик;
qда ги усвојува печатните  и ракописните букви на македонс -
ко то кирилско писмо;
qда ги препознава и разликува глаголите како видови зборо -
ви во споредба со другите зборови и во споредба со глаголите
во мајчиниот јазик;
qда се оспособува да ги пишува со зборови броевите од 1 до
100;
qда се оспособи за оформување кратки реченици;
qда се оспособи за правилно гласно читање;
qда се воведува во народната и во уметничката литература на
македонскиот народ и на другите култури;
qда се оспособува за прераскажување краток текст;
qда се оспособува за раскажување по зададена тема;
qда се оспособува за опишување  лица, предмети, растенија  и
животни.
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4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Почетно читање и пишување

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да ги препознава бук-
вите на македонското
кирилско писмо, да ги
поврзува со соодветни -
те гласови и да ги по-
врзува во зборови;
• Да се оспособува да
чита и да пишува збо-
рови и текст со печат -
ни букви на кирилица.

• Печатни кирилски
букви (графички сим -
боли)
• Усвојување на голе-
мите и на малите пе -
чат ни латинични бук -
ви преку поединечно
и групно пишување)
• Значењето на редот
на буквите во азбука -
та

• Македонско ки-
рилско писмо
(пе чатни букви)
• Азбука

• Вежби за воочување на разликите и сличностите помеѓу
буквите на македонската кирилица и албанската латиница.
• Вежби за читање на зборови и текст од различни медиуми
(учебник и др.) за нивно поврзување во реченицата.
• Вежби за читање со проверување на сфаќањето и разбира-
њето на текстот.
• Вежби за пишување на зборови на кирилско писмо за
усовршување на пишувањето печатни букви на македонско
кирилско писмо.
• Вежби за кажување на буквите по азбучен ред.
Методи: аналитичко-синтетички метод со елементи од гло-
балниот метод; групна обработка на буквите.

Пишување

• Да ги усвојува малите
и големите ракописни
бук ви на македонско
кирилско писмо и ги
по врзува во зброви;
• да се оспособува да
пишува зборови и куси
реченици со ракописни
букви од македонското
кирилско писмо.

• Усвојување на голе-
мите ина малите рако-
писни букви на маке-
донско кирилско пис -
мо

• Македонска ки-
рилица (ракопи-
сни букви)

• Вежби за употреба на малите и на големите ракописни
букви на кирилското македонско писмо преку поединечно
пишување и пишување на зборови и куси реченици.
• Вежби за правилно пишување и за поврзување на буквите
во зборот и во реченицата.
• Методи: аналитичко-синтетички метод со елементи од
глобалниот метод; групна обработка на буквите.
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Јазик  

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Граматика

Ученикот / ученичката:
• да ги утврдува знае-
њата за именките; 
• да ги разликува оп -
штите и сопствените
именки од другите ви-
дови зборови;
• да ги препознава оп -
штите и сопствените
именки во реченицата.

• Општи и сопствени
именки во македон-
скиот јазик

• Именка
• Општи и сопс -
тве  ни именки

• Вежби за разликување на општите и на сопствените имен -
ки од другите зборови во македонскиот јазик и да направи
споредба со општите и сопствените именки во мајчиниот
јазик.

• Да се оспособува да
употребува глаголи
(зборови со кои се
искажува дејство или
состојба).
• да ги препознава гла-
голите во реченицата.

• Глаголи (поим за
глаголи - ис ка жу ва -
ње дејство или сос -
тојба)

• Глагол
• Дејство
• Состојба

• Вежби за правилна употреба на глаголите во реченицата по
модел на реченици, како на пр: Ана чита книга/што прави
Ана?; Ана се облекува/ што прави Ана? Петре е ученик / што
е Петре?
• Вежби за разликување на глаголи што означуваат дејство и
глаголи што означуваат состојба (со спореба со мајчиниот
јазик).

• Да се оспособува да
именува броеви од 1 до
100.

• Броеви (1-100) • Броеви • Вежби за правилен изговор на броевите до 100.
• Вежби за правилно пишување на броевите со зборови.

• Да се оспособува да
оформи реченица со
основни реченични
чле нови (подмет, при-
рок, предмет).

• Реченица со ос нов -
ни реченични чле-
нови

• Реченица
• Подмет
• Прирок 
• Предмет

• Вежби за формирање реченици со основни реченични чле-
нови (подмет-прирок-предмет), како на пр.: Ѓултен јаде
чоколада./ што јаде Ѓултен?; Ајтен пие млеко./ што пие
Ајтен?
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да се оспособува да ги ра-
зликува потвр дните и
одречните реченици.

• Реченица 
• Потврдна рече ни -
ца во македонскиот
јазик
• Одречна реченица
во македонскиот ја -
зик

• Реченица
• Потврдна
• Одречна

• Вежби со прашања и одговори (кратки и долги одго-
вори со – да или со не). Вежби за самостојно оформување
на потврдни и одречни реченици.

• Да се оспособува да ги ра-
зликува рече ни ците според
содр жи ната (расказни, пра -
шални и извич ни);
- да умее да составу ва раз -
лични видо ви реченици
спо ред содр жи ната (рас каз -
ни, прашални и извични).

• Видови реченици
според содржината
(расказни,
прашални, извични)

• Реченица 
• Расказна
• Прашална
• Извична

• Вежби за составување на расказни реченици.
• Вежби за составување на прашални реченици.
• Вежби за составување на извични реченици.

Правоговор и правопис

Ученикот/ученичката:
• да се оспособува правилно
да ја употребува големата
бук ва при пишување сопс -
твени имиња и презимиња,
географски поими и праз -
ни ци;

• Голема буква при
пишување на поче -
ток на реченица, кај
личните имиња и
презимиња, и ими -
ња на населени мес -
та.

• Голема буква • Вежби за употреба на голема буква.

• да ја применува функци-
јата на интерпункциските
зна ци (точка, прашалник,
из вичник) при читањето и
пишувањето на македонско
кирилско писмо.

• Интерпункциски
знаци: 
» точка;
» прашалник;
» извичник.

• Интерпункцис -
ки знаци:
» точка
» прашалник
» извичник.

• Вежби за препознавање и примена на интерпункци-
ските знаци при читање и пишување на текстови на ма-
кедонско кирилско писмо.
• Метди: аналитичко-синтетички.
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Читање, литература и лектира

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Читање

• Ученикот се оспосо-
бува:
• за правилно гласно
читање;
• за изразно читање
со почитување на ин-
терпункциските
знаци;
• за читање во себе со
разбирање на текс -
тот;

• Логично читање;
» гласно читање;
» изразно читање
(ин тонација на ра-
сказна, прашална и
извична реченица)
• Читање во себе

• Логично читање;
» гласно читање
» изразно читање
• Читање во себе

• Слушање на текст прочитан од наставникот или следење на
аудио или видеозапис.
• Вежби за правилно гласно и гогичко читање со почитување
на интерпункциските знаци (читање на текстови напишани
на македонско кирилско писмо).

Литература

• Ученикот  се оспосо-
бува:
• за препознавање на
лирски, драмски и еп -
ски текст;
• врз основа на на -
сочувачки пра ша ња 
да ја открива темат-
ско-идејната основа;
• да врши елементар -
на анализа на ли кот.

• Обработка на текст
• Лирски
• Епски 
• Драмски 

• Лирски, текст 
• Епски текст
• Драмски текст
• Тема
• Порака
• Лик

• Вежби за елементарна анализа на текст.
• Методи: Меtоd на pрашања и оdgовори (хеврисtички разgо-
вор - насочувачки pрашања во кој се врши tемаtско-иdејна
ана лиза анализа  и елеменtарни особини на ликоt).
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ПРОГРAМСКО ПОDРAЧЈE: Изразување и творење

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Усно изразување

• Ученикот да се оспособува маке-
донскиот стандарден јазик да го
користи за воспоставување кул-
турен комуникациски однос со
опкружувањето во насока на:
» Лично претставува ње, приспо-
собување на говорот во дадена
ситуација, културно од несување
со други луѓе.

• Форми на општест -
вено општење
• Себепретставува ње
• Поздравување, об -
ра ќање кон познато и
непознато лице

• Претставување
• Поздравување

• Игровни активности (разговор, симулација, дра-
матизација, игра на улогии др.).
• Вежби врз соодветни текстови.

• Ученикот се оспособува да пре-
раскаже краток текст на маке-
донски стандарден јазик. 

• Прераскажување Прераскажување • Вежби за прераскажување на краток текст со
помош на насочувачки прашања.

• Ученикот да се оспособува да
рас кажува по зададена те ма (учи -
лиште, семејство, град и село,
пре возни, средс тва, денови во не-
делата, месеци, годишни времи -
ња).

• Раскажување • Раскажување • Вежби за раскажување по зададена тема на ма ке -
донс ки стандарден јазик.

• Ученикот да се оспособува пра-
вилно да опишува, ко р истејќи го
македонскиот стан дарден јазик. 

• Опишување • Опишување • Вежби за опишување на лица, предмети расте-
нија и животни.

• Ученикот да ги усвојува израз-
ните вредности на говорот преку
рецитирање  пократка песна на
македонски стандарден јазик.

• Рецитирање • Рецитирање • Вежби за рецитирање на кратки песни за усвоју-
вање на изразните вредности на говорот. 
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Писмено изразување

• Правилно да пи шу -
ва зборови и рече ни -
ци на македонското
кирилско писмо.

• Препишување (на  збо-
рови и на реченици)
• Препишување на
крат ки текстови или де-
лови од текстови (од пе -
чатно на ракописно ма-
кедонско кирилско пис -
мо и од ракописно на
печатно македонско ки-
рилско писмо)
• Писмено да одговара -
ат на поставени пра ша -
ња
• Прераскажување на
об работен текст или
дел од текст
• Раскажување на до жи -
веан настан
• Раскажување со даден
почеток
• Опишување на пред-
мет, суштество, и лик
• Состав по низа слики и
по дадени зборови
• Честитка
• Разгледница

• Препишување • Ортографски вежби за препишување на зборови и ре че -
ници од печатни македонски кирилски букви на ракописни
кирилски букви.
• Вежби за препишување на реченици со зборови каде што
некои од нив се дадени со слика или со цртеж.
• Препишување (на  зборови и на реченици).
• Препишување на кратки текстови или делови од текстови
(од печатно на ракописно македонско кирилично писмо и од
ракописно на печатно македонско кирилско писмо).
• Прераскажување на обработен текст или дел од текст.
• Раскажување на доживеан настан;
• Раскажување со даден почеток.
• Опишување на предмет, суштество, и лик.
• Состав по низа слики и по дадени зборови.
• Честитка.
• Разгледница.

• Правилно  ги при-
менува гра ма тич ки -
те и правописните
норми.

• Слободен диктат • Диктат • Вежби за проверување на граматичките и правописните
норми.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Остварувањето на општата цел на предметот македонски јазик
за учениците од заедниците за периодот од IV до VI одделение
ќе биде успешно доколку целосно се исполнат сите конкретни
цели кои се систематизирани по одделенија и периоди.
Наставата за pочеtно чиtање иpишување треба да се реали-
зира со современи форми методи на работа. Изборот и приме-
ната на формите и методите ќе зависи, пред сѐ, од способенос -
тите и предзнаењата на учениците. 
За програмското подрачје Почеtно чиtање и pишување пред-
видени се околу 20 часа од вкупниот фонд часови (72).
Во процесот на усвојувањето на читањето и пишувањето по-
крај учебникот препорачливо е да се користат што повеќе при-
родни ситуации: читање на натписи, фирми, имиња на улици,
наслови на книги, сликовници и сл.
Текстовите за читање треба да бидат кратки (по содржина и
по структура на речениците), да бидат динамични и интере-
сни. Непознатите зборови во текстот претходно треба добро
да им се објаснат на учениците. 
Содржините од програмското подрачје Јазик, знаењето и пои-
мите е предвидено да се прошируваат и развиваат од одделе-
ние  во одделение.
Програмското подрачје Литература и лектира има за цел
ученикот да ја совлада техниката на читање во себе и на гла-
сното читање  и да развие навики за почитување на интерпун-
кциските знаци. Гласноtо чиtање има за цел да го следи  и
увежба изговорот, а истовремено ученикот и да го разбере
прочитаното. Чиtањеtо во себе треба да се увежбува со учени-
ците кои веќе правилно и точно го применуваат гласното чи -
тање. Во ова одделение и во целиот овој период паралелно се

негуваат двата вида на читање, иако   повеќе треба да доми-
нира гласното читање.
При реализацијата на програмското подрачје Јазик треба да се
тргне од реченицата како основна говорна единица. За ус пеш -
на реализација на планираните активности треба да се пла-
нира организирано набљудување, слушање и разговор за одре-
дена тема, а подоцна и за прочитан текст. Речениците кои ќе се
користат треба да бидат наменски и во истите  да станува збор
за лица, предмети, настани и појави од секојдневниот живот.
Подрачјето Изразување и tворење има за цел да ја развие
културата на усното и писменото изразување на ученикот.
Иако во програмата ова програмско подрачје е издвоено како
посебно подрачје со посебни содржини и форми на работа
треба да се има предвид дека истото остварува внатрешна ин-
теграција со другите програмски подрачја. При реализацијата
на содржините од ова програмско подрачје треба да се корис -
тат лексички, морфолошки и семантички вежби. Преку овие
веж би вниманието треба да се посвети на правилниот изговор,
на вежбите за дискриминација на гласовите, на акцентот и
инотнацијата.
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6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УАЧЕНИЦИТЕ

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Оценувањето на знаењата на учениците се врши по пат на при-
мена на современи педагошки методи при што наставникот ќе
води сметка за следење на постигањата на ученикот според
претходно планираните цели. Притоа, тој ќе користи најразно-
видни инструменти за оценување и самооценување во однос
на остварениот напредок на способностите за читање,
пишување, раскажување слушање и разбирање на говорот.
Оценувањето на постигањата на учениците е бројчано.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нор-
мативот за простор, опрема и наставни средства за деветго -
дишното основно училиште донесен од страна на министерот
за образование и наука со решение бр.07-1830/1 од 28.02.2008.

Наставата по македонски јазик од IV до VI одделение за учени-
ците од заедниците може да ја изведува лице со завршен:
» Филолошки факултет – наставна насока: Македонски јазик  и
македонска книжевност;
» Филолошки факултет – наставна насока: Македонски ја зик,
српски јазик и книжевност;
Филолошки факултет – наставна насока: Македонска книжев-
ност и јужнословенски книжевности со македонски јазик како
втор главен предмет;
» Педагошки факултет – група Одделенска настава на македон-
ски јазик

90

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Мито Стефаноски, советник по македонски јазик и литера-
тура, Биро за развој на образованието - Скопје – раководител
» д-р Благица Петковска, професор, Педагошки факултет ,,Кли-
мент Охридски” –Скопје
» Анита  штерјовска, професор, Педагошки факултет  ,,Климент
Охридски” –Скопје
» Елизабета Стојановска, професор, ОУ ,,25 Мај” – Скопје
» Билјана Петрушевска, професор, ОУ ,,Климент Охридски” –
Скопје
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл.весник на РМ“ бр.
58/00, 44/02 и 82/08) и член 25 од Законот за основно образо-
вание („Сл.весник на РМ“ бр.103/08), министерот за образова-
ние и наука донесе наставна програма по предметот англиски
јазик за IV одделение за деветгодишно основно образование.



1. ВОВЕД

1Како ориентација во однос на нивоата на јазични компетенции кои учениците би требало да ги постигнат на крајот на одделни воспитно-образовни периоди на
основното образование се земени предвид насоките од Заедничката европска референтна рамка за јазиците, кои разликуваат вкупно шест нивоа на комуника-
тивно користење на странскиот јазик. Во подрачјето на елементарно ниво тоа се нивоата А1 (подготвително ниво/Breakthrough) и А2 (темелно ниво/Waystage),
во подрачјето на самостојно користење на јазикот нивоата Б1 (преодно ниво/Threshold) и Б2 (самостојно ниво/Vantage) и во подрачјето на компетентно корис -
тење на јазикот ниво Ц1 (напредно ниво/Effective Operational Proficiency) и Ц2 (највисоко ниво/Mastery).
Во услови на учење на англискиот јазик во Република Македонија учениците по првите три години  на учење на англиски јазик (IIII одделение) можат делумно
да го постигнат нивото А1 (подготвително ниво), по следните три години на учење на англискиот јазик (IVVI одделение) можат целосно да го постигнат нивото
А1 (подготвително ниво) и можат делумно да го постигнат нивото А2 (темелно ниво). Постигнувањето на компетенциите согласно наведените нивоа ќе биде
прикажано преку очекуваните резултати  во програмата за шесто одделение.

Предметот анgлиски јазик како прв странски јазик е застапен
во наставниот план за деветгодишното основно обрзование во
сите три развојни периоди почнувајќи од прво одделение па сѐ
до крајот на деветото одделение.
Застапеноста на предметот во наставниот план за деветго диш -
ното основно образование се должи на современите тенден-
ции во образовните системи на повеќето земји од Европската
унија, каде што на изучувањето на првиот странски јазик му е
пос ветено посебно внимание. Имено, со изучување на истиот
се започнува од најмалата возраст на учениците, т.е. од првата
го дина на задолжителното основно образование.
Современата настава по странски јазици за учениците од 6 до
14 години ја определуваат широко сфатената цел за усни и пи-
смени комуникациски компетенции на странскиот јазик про -
ши рени со читачки, социокултурни и интеркултурни компе-
тенции. Наставата е насочена на ученикот како субјект на на-
ставниот процес, неговиот когнитивен-афективно-социјален
раз вој, односно на развојот на неговата самостојност во уче ње -
то и стекнување на стратегии на учење како основа за до жи -
вот но учење.

Предметот англиски јазик во четврто одделение се изучува со
3 (три) часа неделно, односно 108 часа годишно и има статус
на задолжителен предмет.
Појдовни основи за изготвувањето  на наставните програми за
IV, V и VI одделение во основното деветгодишно образование
се:

qпрограмскиот документ Концеpција за dевеtgоdишноtо
основно образование (содржини и организација на воспитно-
образовната дејност) од 2007 година; 
qЗаеdничкаtа евроpска референtна рамка за јазициtе (теори-
ските основи и целите на современата настава по странските
јазици и нивоата на компетенции за комуникативна употреба
на странскиот јазик)1. 
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2. ОПШТИ ЦЕЛИ НА ПРЕДМЕТОТ
ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД 

IV-VI ОДДЕЛЕНИЕ

qУчениците да се стекнат со одреден фонд на лексички еди-
ници за рецептивно и продуктивно служење со јазикот, сог лас -
но развојниот период на учениците;
qда се развиваат способностите за слушање и разбирање на
едноставни јазични искази (искази од подрачјето на непос -
редна лична релевантност, пораки, известувања, упатства и
сл.);
qда се развиваат способностите за усно изразување, во согла-
сност со возраста (развојниот период) на учениците;
qда стекнуваат одреден лингвистички и социолонгвисички
фонд на знаења и способности што ќе им овозможат да го  ко-
ристат во најразлични комуникативни ситуации;
qда се оспособат учениците да читаат куси текстови за иден-
тификување конкретни и глобални информации;
qда се оспособат да пишуваат куси едноставни искази и тек-
стови со правилна употреба на интерпункциските знаци;
qда се воведат во некои елементи од културата на земјите чиј
јазик се изучува и воопшто во други култури, во согласност со
нивната возраст (развојниот период). 

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО 
IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

qда се оспособи слухово и визуелно да препознава  нови збо-
рови и куси искази и да го разбере нивното значење;
qда може да репродуцира и продуцира зборови и едноставни
јазични искази;
qда може да ја препознава графијата на претходно усно ус -
воени зборови;
qда се оспособи да пишува познати зборови по спелување и
едноставни јазични искази;
qда може да води едноставна комуникација на ниво на усвое-
ниот вокабулар и со примена на јазични функции блиски на
возраста на учениците;
qда се здобие со знаења за други култури.



4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ЛEКСИЧКИ EDИНИCИ2

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да го разбере зна че -
њето на лексич ките
еди ници, да ги ре п ро -
дуцира и да ги употре-
бува во соодветни го-
ворни ситуации.

Моето семејство (по -
широко семејство)

son, daughter, 
grandchild, 
grandson/nephew,
granddaug hter / niece

Активности од типот на вежби со слушање аудиоснимки
или говорот на наставникот и репродуцирање на слушна-
тото, именување на членовите на семејството по даден по-
стер, фотографии, флеш-карти, цртежи, песнички The
Wheels on the bus, вежби од типот на цртање на членовите
на моето семејство итн.

Мојот дом
(мебел, просторот
надвор и околу
него)

sofa, armchair, fridge,
cooker, toilet, …
garden, street, …

Активности од типот на вежби со слушање аудиоснимки
или говорот на наставникот и репродуцирање на слушна-
тото; препознавање и именување на мебел во домот, како
и просторот надвор и околу домот според фотографии,
флеш карти (подредување на сликички на мебел од прос -
тории во сопствениот дом), пос-тер, игра (memory game
word chain); цртање и сл.

Мојата соба (пред-
мети во детската
соба) Училишни
пред мети

bed, curtain, shelf,
wardrobe, desk, chair,
lamp, toybox

Активности од типот на вежби со слушање аудиоснимки
или говорот на наставникот и репродуцирање на слушна-
тото, препознавање и именување на предмети во детската
соба, во домот според фотографии, флеш-карти (подреду-
вање на сликички според сопствениот распоред на пред-
метите во собата на учениците и индивидуално презенти-
рање на својата соба), постер, игра (memory gamewoрд
цхаин), цртање на предмети во својата соба  и презенти-
рање пред целото одделение и сл. 

2При обработка на новиот лексички материјал не треба да се воведуваат повеќе од 6 до 7 нови лексички единици по наставен час. Лексичкиот материјал сукце-
сивно се проширува и се повторува.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Училишни пред-
мети

Macedonian, Al
banian… (mo
ther tongue),
Maths, English,
Art, Science….

Активности од типот на вежби со слушање аудиоснимки или го-
ворот на наставникот и репродуцирање на слушнатото, вежби
од типот поврзување на дадена слика со име на даден учи лиш -
тен предмет, активности од типот на водење дискусија на тема:
,,Мојот омилен предмет” и сл.

Атмосферски
прилики

sunny, cloudy,
raining, sno
wing, windy, icy

Вежби со цртање на појави карактеристични за одредено го диш -
но време, раскажување на приказна за актуелното годишно вре -
ме, учење на песнички проследени со TPR “It’s raining, it’s pou
ring”, симулација по дадена ситуација, игри од типот Incy wincy
spider, The weather, igra od tipot Weather game (ученикот го обле-
кува мо-де¬лот со соодветната облека за времето) и сл.

Моето хоби (оми-
лена игра, спорт,
омилена актив-
ност)

drawing, sin
ging, reading,
playing football,
playing compu
ter games,

Активности од типот на водење дискусија на тема: Моја омилена
игра (хоби), претставување преку цртеж на омилена игра, игри
со флеш карти, вежби од типот поврзување на дадена слика со
име на дадено хоби и сл.

Сообраќајни
средства

car, bus, bike
train, plane, ship

Презентирање на сообраќајни средства со користење на реали -
за ција, цртање на омилено сообраќајно средство, учење на пес -
нич ки проследени со TPR „Beep, beep, beep”, „The wheels on the
bus”, вежба од типот симулација (учениците се ставаат во улога
на омиленото сообраќајно средство кое се движи на коловозот),
игра од типот Wordbox и сл. 

Професии/зани-
мања

a doctor, a
nurse, a dentist, 
a teacher, a la

wyer,  a pilot, 
a policeman, a
postman, …

Активности од типот на водење дискусија на тема: што сакам да
бидам кога ќе пораснам, именување на професии по даден пос -
тер, слика, флаш карти, учење на песнички проследени со TPR
„Miss Polly had a dolly” и сл.



Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Основни форми
(опишување)

circle, square, trian
gle, rectangle

Именување на основните форми по дадена сли-ка, постер, флеш
карти, игри од типот гuessing game The shape baг (учениците ја по-
годуваат скриената форма во ташната на наставникот), игри од
ти пот Make the shape of the alphabet letters, Invent a shape, Plasticine
shapes (учениците моделираат според инструкциите на наставни-
кот).

Моето тело (проширу-
вање на вокабуларот)

body, neck, stomach,
back, hand, fingers,
feet….

Вежби од типот на посочување на конкретните делови на своето
тело, игри од типот Симон 
says …, Робот гаме, учење на песнички “You’ve got me”, “Here we go
looby loo”, римувалки Body rhyme, активности од типот на корис -
тење мимика, гестикулација, TPR, активности од типот цртање и
боење и сл.

Делови од облеката
(проширување на во-
кабуларот)

sweater, scarf, gloves,
boots, shorts, san
dals, glasses

Активности од типот на вежби со слушање на аудиоснимки или
говорот на наставникот и репродуцирање на слушнатото, ак-
тивности од типот на цртање на омилена облека, игра од типот
Weather game (ученикот го облекува моделот со соодветната
облека за времето), игра од типот Wordbox и сл.

Животни (делови од
телото на животните)

paws, tail,  claws,
horn, beak, …

Именување на делови од телото на животните по даден постер,
слика, флаш карти; активности од типот на користење мимика,
гестикулација, TPR, активности од типот цртање и боење, ка жу ва -
ње приказни, драматизации и сл.
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ГРAМAТИЧКИ СТРУКТУРИ3

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да го препознава и
правилно да го приме-
нува значењето на Pre
sent Simple Tense во 3-
то лице еднина.

Сегашно време (Pre
sent Simple Tense).

Her mother works in a
school.

Активностите и методите кои ги сугерираме можат да се
применат во сите наведени содржини во граматиката со-
гласно барањата за изучување на граматичките струк-
тури. Активности кои се сугерираат за реализација на
содржините од граматиката се следните:

• слушање на исказ од наставникот и невербално реаги-
рање на истиот (мимика, гестикулација, TPR);
• вежби од типот на вербално реагирање на поставено
прашање;
• вежби со користење на илустрации, флеш карти и по-
стери;
• користење на реалија како средство за реализација на
одредени содржини од граматиката;
• игри со броење, цртање, подредување;
• песнички;
• играње по улоги и симулации на дадени ситуации и сл.
• активност од типот Jazz Chants.

• Да го разбира
значењето на показ-
ните заменки и нив-
ната правилна при-
мена.

Показни заменки this,that,these,those

• Да може да го пре-
познае значењето на
присвојните придавки
за прво и второ лице
множина и нивната
пра вилна примена.

Присвојни придавки my,his,our,its,their, your

• Да ја разбере, пре-
познае и правилно
при менува правилна -
та множина кај имен-
ките. (проширено)

Правилна множина
кај именките

orangeoranges
babybabies

3Граматичките структури никогаш не се толкуваат експлицитно, туку нив учениците ги усвојуваат глобално во предложени јазични структури.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да го разбере, препознае и правилно
да го применува Present Continuous
Tense.

Сегашно време (Present
Continuous Tense)

Tom is playing football.
Is Tom playing football?
Tom isn’t playing football.

• Ученикот да може да ја препознае ра-
зликата помеѓу Present Simple Tense и
Present Continuous Tense.

Разлики помеѓу Present
Simple Tense и  Present Con
tinuous Tense

Ana walks to school every day.
She’s walking to school now.

• Ученикот да ги разбира и препознава
прилозите за време на Present Simple
Tense и Present Continuous Tense.

Прилози за време на Pre
sent Simple Tense и Present
Continuous Tense 

usually, sometimes:
now, at the moment

• Да може правилно да ги употребува
WHпрашањата во усната комуника-
ција.

WH-прашања When is your birthday?
What time do you get up?

• Да ја препознава, разликува и пра-
вилно да ја применува безличната
форма за еднина и множина.

Разликување на еднина и
множина

There is a book.
There are books.

- Да препознава и да раз ли кува бројни
и неброј ни именки.

Бројни и небројни именки an apple, 
milk, butter, ...

• Да може правилно да ја раз бере и
примени употребата на соме и  анѕ.

some i any Is there any milk?
There are some apples.

• Да може да го разбере значењето на
по мошниот глагол цан во контекст на
искажување способност за вршење на
одредено дејствие и правилно да го
упот ребува во контекст на искажување
способност.

Помошен глагол can и
прашална форма со глаго-
лот can.

Kate can dance.
Can you speak English?
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/учени
чката:
• да може да
води едноставна
ко муникација во
соодветни го-
ворни ситуации
со примена на
јазичните фун-
кции на ова ниво
на изучување на
јазикот, односно
блиски на него-
вата/нејзината
возраст.

Претставување, себеси и блис ките
роднини и другари и давање опис
на себеси и членовите на сво е то
семејство

This is my sister.. She is 10. She
has got brown hair. She is tall.

Aктивности од типот на претставу-
вање и опишување на членови на
своето семејство по дадена фотогра-
фија, постер, кажување приказни и сл. 

Поставување едноставни пра шања
и давање одговор

What`s your name? I`m Svetlana.
Who is this? This is my friend.
What time is it?It is five o`clock.
What day is it today? Monday.

Игри во двојки (водење дијалог); игри
од типот Blind folded, What`s the time,
Mr. Wolf? и  сл.

Модели на културно однесување Here you are!Thanks/Thank you
very much You are welcome
Can I borrow your pen, please?

Увежбување на јазичната функција пре -
ку работа во двојки (симулација по да -
де на ситуација), драматизација и сл.

Именување на училишни пред-
мети

We have English today.
Sara likes Music

Активности од типот на работа во двој -
ки (симулација по дадена ситуација),
ка жу вање на распоредот на учи лиш -
ните пред мети по даден распоред итн.

Именување и опишување на
облека

My tshirt is green.
My shoes are white.

Активности од типот hands-on activities.

Именување и опишување на де-
лови од телото на животните

Paws, tail, mane, claws Активности од типот handson activities.

Именување и опишување на про-
сториите во домот и мебелот во
него

We sleep in the bedroom.
My mum cooks in the kitchen.
The television is in the living
room.

Активности од типот вербално ис ка жу -
ва ње по дадени слики и цртежи и упот -
ре ба на флеш карти со семантички це -
лини.

Опишување на предметите во сво-
јата соба

The curtains are pink.
The wardrobe is big.

Активности од типот вербално ис ка жу -
вање по дадени слики и цртежи од сво-
јата соба.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Искажување местоположба на да-
дени предмети

My computer is on the
desk.There is a lamp by the
bed.

Активности од типот вербално ис ка жу ва -
ње по дадени слики и цртежи од својата
соба и предмети во училницата Picture
dictation.

Именување на професии My mother is a teacher. Именување на професии по дадени сли ки
и флеш карти. Цртање и опис на пред -
мети кои се употребуваат во даде на про-
фесија.
Игри од типот мимика и пантомима, а
другите ученици да ја погодат професи-
јата.

Искажување наредби Stop talking!
Go straight.
Clean the blackboard,

Игри од типот на Робот гаме, Jazz chants
како Stop that noise и Sh,sh, baby’s sleeping.

Годишни времиња и искажување
на временски прилики

What season is it?
It is spring.
It is usually rainy in spring
It snows in winter.

Активности од типот користење на флеш
карти за давање опис на годишните вре -
ми ња, цртање.

Посакување пријатни празници Have a nice holiday!
Have a nice weekend!
Happy New Year!

Симулирање на говорна ситуација на те -
ма празници (училиштен распуст, нацио-
нални и верски празници и др.).
Изработка на честитки за одредени праз-
ници, симулација на претстава по повод
одреден празник.

Искажување молби со May I? May I close the window?
May I borrow your pen?.

Работа во двојки.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Поставување прашања со When,
Where, Whose

When do you get up?
When does the lesson finish?
Where do you live?
Where is my pen?
Whose pen is that?

Поставување прашања и и давање одго-
вори (работа во двојки). Поставување
пра шања по дадени слики и сл.

Опишување активности во слобод-
ното време, хоби и интереси

I like reading books and playing
computer games.
I play tennis every Saturday

Активности од типот на индивидуално
искажување на спортови и игри омилени
на ученикот/ученичката; работа во двој -
ки и групи.



103

СЛУШAЊE СО РAЗBИРAЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Ученикот да може да
го разбере значењето
на лексичките едини -
ци предвидени за из у -
чување за оваа воз -
раст.

Лексичка единица son, daughter, …
sofa, fridge, garden…
bed, curtain, shelf,  …
English, Art, Music, …
sunny, cloudy, …
drawing, singing, … 
car, bus, bike, ...
a doctor, a teacher, …
circle, square, …
neck, stomach, back, …
sweater, scarf, gloves, …
paws, tail, mane, …

Невербално реагирање на: говорен поттик, слики, пос те -
ри, флеш карти; игри од типот Симон саѕс ..., Incy wincy
spider; песни (пр. The wheels on the bus, It’s raining, it’s
pouring ) и сл.

• Ученикот да разбира
едноставни куси ис ка -
зи.

Едноставни куси ис -
кази 

He is my son.
My curtains are red.
I like English.
Today is sunny.
Susan likes drawing.
Tom goes to school by
bus.
My dad is a dentist.
The giraffe’s neck is
long.
His gloves are blue.
The lion’s paws are big.

Вежби од типот на соодветно реагирање на слушнати ис -
кази (од аудиозапис или од наставникот, на пр.: дви же -
ње на телото, мимика); невербално реагирање на инст -
рукција/ исказ од наставникот и сл.
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ГОВОРEЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Ученикот/ ученичката: 
• правилно да ги изговара
и соодветно да ги приме-
нува лексичките единици
во едноставни куси ис ка -
зи предвидени за ова ни -
во за изучување на јази-
кот во рамките на пред-
видените јазични функ -
ции и граматички струк-
тури.

Лични податоци I am Lile. I am 9. I am
from Bitola. I like En
glish. I have got e very
nice sister. 

Активности од типот на вербално повторување и про-
дуцирање на едноставни исказни реченици преку: иг -
рање по улоги, бројалки, 
рецитирање и пеење, по можност проследено со дви -
жења, учество во кратки дијалоки ситуации, драмс ки
изведби и раскажување приказни како потврда за ус -
во еност на лексиката и структурите.

Мојот дом I live in a big/small
house. There is a
big/small garden.

Училишни предмети My favourite subject is
Maths.

Омилени спортови I play football every Sa
turday.

Членови од поширо-
кото семејство

My nephew is very
small.

Професии My mum is a hairdres
ser.

Сообраќајни средс -
тва

I go to school by bus.

Атмосферски при-
лики

It snows in winter
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ЧИТAЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да се запознае со спе-
цификите на англис -
ката  азбука;

• да може да ја мемо-
рира графичката сли -
ка на зборови и изоли-
рани реченици на ни -
во на претходно ус во -
ени усни модели;

• да може да прочита
многу куси дијалози,
прашања и одговори и
куси описи.

Англиската азбука

Читање содржини
од усвоениот вока-
булар, јазични фун-
кции и едноставни
куси искази

Читање куси дија-
лози и куси описи
Читање прашања и
одговори

English alphabet

I have many cousins......
My hobby is....
There is a bed in my
room......
There is a desk in my
room... 
My favourite subject is
......
How do you go to
school?
I go to school by bus....
How many cousins have
you got?
What’s your hoby?

Вежби од типот на гласно читање (во група и индиви-
дуално); активности од типот на поврзување на зборови
со слики и предмети; поврзување на едноставни куси
реченици со слики; стимулирање на читање со разбира -
ње (користење на флеш карти, сликички, постери итн.)
прашања и одговори; куси описи на слики и ситуации;
опис на постери; работа во парови и групи.
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ПИШУВAЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да се оспособи пра-
вилно да го користи
англиското писмо на
ни во на изолирани
лексички единици;

• да може правилно да
пишува едноставни
ре  ченици, од аспект на
спелување, структура
и интерпункција. 

Англиската азбука
Правилно спелување

Пишување имиња на 
училишни предме ти, 
роднини, средстава
за превоз, делови на
тело.
Пишување на зборо-
вите во реченици
Пишување куси ре че -
ници во чес тит ки за
различни приго ди и
сл.

book, desk , bus, car
Lile
(el, ai, el, i)

How do you go to
school?
I go to scool on foot. 
There is a computer im
my room.
Merry Christams! 
Happy New Year!

Вежби од типот на дополнување на зборови со ис пуш -
тени букви (игра од типот Hangman); вежби со пи шу ва -
ње на своето име; игра од типот составување на еднос -
тавни зборови од дадени букви со измешан редослед;
пишување на зборови по дадени слики, диктати на ус во -
е ни зборови и реченици; препишување на дијалози; пи -
шу вање честитки за празници; барање изучени поими во
крстозборки.

Компонента 7. Култура

Содржините од Кулtура се застапени во сите компоненти во изучувањето на јазикот, односно не се изучуваат изолирано како по-
себна компонента.
Целта е да се создаде сензибилизација за воочување на културолошките разлики и сличности како основа за развивање на толе-
ранција и емпатија кон другиот и различниот (на пр., преку имиња, празници, модели на културно однесување, храна, песни,
игри, бројалки, комуникативни модели, паралингвистички елементи и др.), организирање мали прослави за одбележување на
Денот на вештерките (Halloween), Божик, Априлијада, Велигден и сл.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Во планирањето на наставата за четврто одделение предвид се
земени содржините во наставните програми по другите пред-
ме ти кои се изучуваат во четврто  одделение, односно почиту-
ван е принципот на меѓупредметно поврзување по однос на
целите и содржините со акцент на интегрирано поврзување со
содржини од мајчиниот јазик.
Наставата по англиски јазик за учениците на оваа возраст се
заснова на мултисензорно (визуелно, аудитивно, тактилно и
др.) и холистичко учење кое ги опфаќа когнитивните, афек-
тивните и моторните аспекти на учениците, односно настав-
никот ќе ги инте¬грира различните компоненти со што јази-
кот ќе се учи на функционален начин.
Согласно горенаведеното во странскиот јазик не можат да се
издвојат, односно не може да се планира бројот на часовите по
одделни компоненти.
Наспроти карактеристиките на раното изучување на англи-
скиот јазик (IIII одделение), наставата во повисоките одделе-
нија на основното образование (IVVI одделение) постапно се
ориентира на когнитивното учење со зголемена експликација
на јазичните структури со свесна примена на јазичните струк-
тури во контекст и постапно воведување на граматичкиот ме-
тајазик. Во овој период се настојува воедначено да се разви-
ваат говорната и писмената комуникација. Тоа значи дека се
обрнува подеднакво внимание на сите јазични вештини: слу -
ша ње и читање во рамките на компонентата разбирање, на го-
ворот како од аспект на говорна интеракција, како и од аспект
на говорна продукција, т.е. на пишувањето. 

Наставни средства:
q комплет од одобрен учебнички систем;
q пакет прирачен материјал за наставникот (флеш-карти, по-
стери и др.);
q касетофони/касети со песни; компјутер со соодветен софт-
вер; ЦД-РОМ, ТВ со ДВД; 
q други извори на учење во непосредната околина - предмети
во просторијата каде се изучува англискиот јазик;
q Интернет пристап, образовни софтвери;
q списанија за наставникот.
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6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

Слеdење на pосtиgањаtа на ученициtе

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата на учениците, се прибираат показатели за нивните
актив¬ности, мотивираноста за учење, соработката со другите
и сл. (формативно оценување). Секоја активност на часот при
која учениците ја искажуваат јазичната активност, било на ре-
цептивно, репродуктивно или продуктивно ниво, дава мож -
ност за воочу-вање на напредокот и негово вреднување. Тоа
значи дека евалвацијата се врши како интегрален дел на сами -
от наставен час, а не како изолиран чин. Многу е важно при по-
стапките на проверка на знаењето, како и оценувањето на уче -
никот, тие постапки да не се раз¬ликуваат од вообичаените
активности на часот, односно учениците не треба посебно да
се издвојуваат од групата при проверката на усното јазично
реагирање.
Битно е поголем акцент да се стави на позитивните аспекти на
напредокот на учениците, т.е. на она што ученикот го знае, а
не она што не го знае. Важно е секој напредок да се награди со-
одветно, бидејќи на младите ученици им е потребна повратна
информација за остварениот успех, што може да биде усна по-
фалба или позитивна реакција изразена преку гест или ми-
мика или, пак, со насмевка од страна на наставникот, нацртан
цвет и сл.
Вреднувањето на напредокот на учениците ќе се врши описно
во  текот на училишната година при што наставникот има об-
врска во посебна тетратка кон¬тинуирано да води забелешки
за секој ученик посебно за неговото напредување согласно
компонентите на јазикот предвидени со наставната програма

за четврто одделение. Со цел на родителите да им се овозможи
увид во напредувањето на нивните деца и во нивниот процес
на учење пожелно е да се воведе Европско јазично портфолио
кое придонесува учениците да ја развијат свеста како учес ни -
ци во наставниот процес. Портфолиото ги води кон сфаќање
на учењето како процес на стекнување на знаења и вештини
во кој  активно учествуваат. Притоа ги поттикнува на разми-
слување за успешните стратегии на учење, за проценка на по-
стигнатите знаења и вештини, како и за индивидуалните жел -
би и планови за напредување и учење на странскиот јазик.
На крајот на четвртото одделение учениците ќе бидат оценети
со бројчана оценка.
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативниот простор за I, II и III одделение и на
нас тавните средства за I одделение донесен од страна на ми-
нистерот за образование и наука со решение бр. 07-4061/1 од
31.05.2007 година
Просторните услови и опременоста на училниците за успешна
реализација на наставната програма за второ одделение треба
да се во согласност со општиот норматив за опременост за реа-
лизирање на наставните програми за четврто одделение.
Се препорачува, заради полесен визуелен контакт помеѓу уче -
ниците, за да слушнат подобро што се зборува и најоддалече -
ниот ученик да има преглед на училницата, клупи те да бидат
доближени заедно, разни варијанти на буквата U, како и пре-
местување и групирање на столчињата по потреба (при драма-
тизација).

• Завршени студии по англиски јазик и литература - наставна
насока, VII1

• Завршени студии по англиски јазик и книжевност, VII1.
шени студии по англиски јазик и литература - друга насока и
со здобиена соодветна педагошко-психолошка и методска под-
готовка на соодветен факултет, VII1

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Силвана Ветероска, советник по англиски јазик, Биро за раз-
вој на образованието - Скопје – раководител
» м-р Марија Маџар , виш лектор, Филилошки факултет „Блаже
Конески“- Скопје 
» Армира Гаваз - Абедини, наставник по англиски јазик, ОУ
„Јане Сандански“ - Скопје
» Милица Ѓорѓиевска, наставник по англиски јазик, ОУ „Тодор
Ангелески“- Битола
» Оливија Жежова, наставник по англиски јазик, ОУ „Димитар
Македонски“- Скопје

Наставната програма по анgлиски јазик за четврто одделение
на деветгодишното основно образование ја донесе министерот
за образование и наука со решение бр. 07-9560/1 од 10.12.2008
година.



110



111

МAТEМAТИКA

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл.весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот математика за IV одделение на
деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Математиката е еден од темелните наставни предмети во ос -
новното училиште. Ученикот ќе стекне знаења и навики кои се
битни за неговото успешно вклучување во повисоките степени
на образование и во останатите сегменти на општеството.
Поимите што се обработуваат во рамките на предметот мате-
матика се усогласени со когнитивниот развој на ученикот, т.е.
со неговите индивидуални можности. Тие, исто така, се во ко-
релација со други сродни предмети и со непосредната животна
околина.  
Со реализација на наставните содржини и другите видови ак-
тивности во наставата по предметот математика се постигну-
ваат образовни, информациски, функционално – формативни
и воспитни цели. Притоа, во наставата по математика се усво-
јуваат основни и изведени математички поими, постапки, пра-
вила и законитости, се развиваат различни облици на мис ле -
ње, со што кај ученикот се развиваат способности за творечка
активност, формални знаења и вештини. На тој начин учени-
кот ги применува математичките знаења и вештини во секојд-
невниот живот. 
Освен што се поттикнува когнитивниот развој на ученикот, со
поучувањето и учењето на математиката се поттикнува и не-
говиот афективен и моторички развој, односно развојот на це-
локупната личност на ученикот. Поконкретно, се овозможува
јакнење на самодовербата на ученикот, развивање на упор-
ност, одговорност и прецизност во работата, негување на ра-
ботните навики, развивање на перцепциите (особено визуел-
ната и тактилната) и ориентирање во просторот и времето.

Значењето на математиката, како наставен предмет, е и во раз-
вивањето на мисловните процеси, поконкретно на способнос -
тите за анализа, синтеза, апстрахирање и воопштување, како и
во решавањето на проблеми и воведувањето во истра жу вач ки
постапки.

Предметот математика е задолжителен предмет. Со настав-
ниот план за деветгодишното основно образование за предме-
тот математика во IV одделение се предвидени 4 часа неделно,
односно 144 часа годишно.
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2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката се оспособува:
• да ги извршува основните аритметички операции во мно -
жеството на природните броеви над милион;
• да ги извршува основните аритметички операции во мно -
жеството на позитивни рационални броеви (дропки со еднак -
ви именители и децимални броеви);
• да ги применува основните аритметички операции при реша -
вање на проблеми од практиката;
• да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и
да наоѓа начини за решавање;
• да ги познава основните геометриски поими и да ги објас ну -
ва фигурите: полуправа, отсечка, полурамнина, агол, многуа-
голник, триаголник, правоаголник, квадрат, како и геометрис -
ките тела: коцка, квадар, пирамида, цилиндар, конус и топка;
• да мери со инструментите за мерење должина, маса, време и
течност и да врши проценки;
• да ги разбира и применува единиците мерки и да ги претвора
од поголеми во помали и обратно; 
• да собира и одзема именувани броеви и да претвора пого-
леми во помали;
• да ги применува здобиените математички знаења за пресме-
тување вредност на бројни изрази и решавање равенки и про-
блеми од секојдневниот живот;
• да прибира, класифицира, споредува, чита, презентира и ин-
терпретира податоци;
• да користи математичка терминологија и симболика (усно и
писмено);
• да го развива математичкото мислење и логичкото разми-
слување;
• да се однесува критички кон сопствената работа и кон рабо-

тата на другите;
• да се однесува одговорно во извршувањето на своите обврс -
ки;
• да користи ИКТ во содржини од математиката;
• да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност,
љубопитност, истрајност во работата;
• да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што
математиката ја доживува како пријатно искуство.

• да ги извршува основните аритметички операции во мно жес -
т вото на природните броеви до 1 000;
• да ги применува основните аритметички операции при реша -
вање на проблеми од практиката;
• да воочува проблемски ситуации во секојдневниот живот и
да наоѓа начини за решавање;
• да ги разликува и црта геометриските фигури: точка, права,
отсечка, полуправа, рамнина, агол и триаголник; 
• да ракува и да мери со инструментите за мерење должина,
маса, време, течност;
• да врши  проценки при мерењето на величините и со мерење
да ги проверува своите проценки;
• да прибира, класифицира, споредува, чита, презентира и ин-
терпретира податоци;
• логички да размислува;
• да стекне особини на: самостојност, иницијативност, точност,
љубопитност, истрајност во работата;
• да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, при што
математиката ја доживува како пријатно искуство.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО 
IV ОДДЕЛЕНИЕ
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4. КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

BРОEВИ DО 1 000. СОBИРAЊE И ОDЗEМAЊE  DО  1 000

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да претставува мно -
жества со Венов дија-
грам;
• да воочува и по ка жу -
ва елемент на дадено
множество, да одреду -
ва број на елементи во
множеството;
• да ги применува по и -
мите: припаѓа и не
при паѓа и симболички
да ги запиѓшува;
• да одредува унија и
пресек на множества и
симболички да ги за пи -
шува.

• Претставување мно -
жества. Број на мно -
жество. Унија и пре сек
на мно-жества

• Множество; Венов дијаг -
рам 
• Елемент на множество: 
» припаѓа            
» не припаѓа         

• Број на елементи на мно -
жеството
» Број на множество (d(А)) 

• Унија на множества
• Пресек на множества
• Броеви до 1 000

• Конретна проблемска ситуација ја илустрира со
соодветен нумерички запис.
• Претставување на броевите до 100 со дидак -
тички материјали (пр., стапчиња претставуваат
стотки, коцки претставуваат десетки, а боички
единици).
• Формира низа од броеви до 1 000 според да-
дено барање (на пр., ги запишува полните десет -
ки од петтата стотка).
• Игра во група (на пр., еден ученик зема кар-
тонче со бројот 
1, друг со бројот 5, а трет со бројот 7; се запишува
до биениот трицифрен број со цифри и зборови, а
потоа ги заменуваат местата на цифрите и ги за -
пи шуваат сите можни брое-ви).
• Споредува броеви и означува со содветен сим-
бол.
• Ученикот има картонче со бројот 368; излегу-
ваат две другарчиња кои ги имаат броевите што
се претходник и следбеник на тој број.

• Да собира и одзема
броеви до 100 (повто-
рув.)
• да чита и запишува
броеви до 1 000.

Собирање и одземање
до 100.
Броеви до 1 000

• Единици, десетки, стотки:
• едноцифрен број;
• двоцифрен број; 
• трицифрен број.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да одредува месна
вредност на цифра во
бројот.

• Месна вредност
на цифра во број

• Месна вредност

• Да споредува броеви
до 1 000;
• да одреди претход-
ник и следбеник на да -
ден трицифрен број; 

• Споредување на бро -
е вите до 1 000

• Претходник и следбе-
ник

• Претходник (повторув.)
• Сследбеник (повторув.)

• да ги применува ред-
ните броеви во прак -
тич ни примери;
• да ги препознава пар-
ните, односно непар-
ните броеви до 1 000.

Редни броеви до 1 000
Парни и непарни бро е -
ви до 1 000
Собирање стотки и де-
сетки до 1 000

Реден број (повторување)
Парен број (повторување)
Непарен број (повторув.)

• Одредува реден број запишан на картонче.
• Се редат децата во парови. 
• Се бројат децата преку еден. 

• Да собира и одзема
стотки, односно десет -
ки, до 1 000;
• да собира трицифрен
и едноцифрен број (без
премин); 
• да собира трицифрен
и двоцифрен број (без
премин); 
• да одзема едноциф -
рен од трицифрен број
(без премин);
• да одзема двоцифрен
од трицифрен број (без
премин);

Одземање стотки и де-
сетки до 1000
Собирање на трициф -
рен и едноцифрен број
(без премин)
Собирање на трициф -
рен и двоцифрен број
(без премин)
Одземање на едноциф -
рен од трицифрен број
(без 
премин)
Одземање на двоциф -
рен од трицифрен број
(без премин)

• Збир (повторување)
• Собирок (повторување)
• Разлика (повторување)
намаленик (повторување)
намалител (повторување)

• За единици се земаат мали коцки, десетките се
стапчиња - секое со 10 такви коцки, а стотките се
квадрати - секој квадрат има 10 стапчиња. Со нив
илустрира собирање и одземање на десетки до 1
000.
• Со сликички, жетони го илустрира собирањето
или одземањето без премин (530 + 20;  460 – 30)
• Игра банка: заменува 578 монети за банкноти
и монети и сл.
• Игра продавница: Врати кусур на купувачот (од
1 000, 500 ден. и сл.): (500 ден. – 187 ден).
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да собира трицифрен и дво-
цифрен број (со дополнува -
ње до полна десетка);
• да одзема едноцифрен број
од полна десетка и стотка;
• да собира трицифрен и ед -
но циф рен број (со премин);
• да собира трицифрен и дво-
цифрен број (со премин);
• да одзема едноцифрен од
три циф рен број (со премин);
• да одзема двоцифрен од
трициф рен број (со премин). 

• Собирање три -
циф   рен и двоци-
френ број (со до -
пол нува ње до
полна десет ка) 
• Одземање едно-
цифрен број од
пол на десетка и
стотка
• Собирање
трициф рен и ед-
ноцифрен број (со
премин)

Примери:
543 + 38 =
547 + 75 = 

182 - 7 =

374 - 18 =
265 - 74 = 
523 – 56 =  

• Да собира и одзема трици-
френи броеви во ред и во ко-
лона;
• да одредува вредност на
број ни изрази (со една или
две операции);
• да решава проблеми од се-
којдневниот живот.

• Собирање и од-
земање на броеви
до 1 000 во ред и
во колона
• Бројни изрази со
една или две опе-
рации (собирање
и одземање) 

• Ред (повтору -
ва ње)
• Колона (пов-
торување)

• Составува и решава различни нумерички задачи.
• Вредност на бројни изрази од видот: 324+58, 12+346-124;
23-15-2; ...
• Проценува колку коцки има во двете кутии и ја проверува
проценката со броење.
• Проверува проценка на збир или разлика на два броја и
истата ја проверува со собирање или одземање.

• Да ја воочи непроменли-
вос та на збирот при про-
мена на местата на собиро-
ците;
• да групира три и повеќе со-
бироци и да разбере дека
зби рот не зависи од начинот
на групирањето на собиро-
ците.

• Промена на мес -
тата на собиро-
ците
• Групирање на
собироците

• Комутатив-
ност на соби-
рањето
• Аасоцијатив-
ност на соби-
рањето

• Својствата на собирањето ги илустрираат со дидак тич ки
материјали. На пр., од картички формираат два трицифрени
броја, го запишуваат и ги пресметуваат бројните изрази:
134 + 526 = 660, 
го менуваат местото на двата собирока:
526 +134 = 660
Пример: 
320+(430+200) = 320 + 630 = 950
(320+430)+200 = 750+ 200 = 950
Значи, 
320+(430+200) =  (320 +430) + 200
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да решава текст у -
ални задачи со две
операции.

• Задачи со собира -
ње и одземање

• Конкретната проблемска ситуација изразена со меѓупрашање
ја запишува со соодветен нумерички запис. На пр. Сара прочи -
тала 135 страници од лектирата, а Сафет 16 страници помалку.
Колку страници прочитал Сафет? 
(меѓупрашање) Колку страници прочитале заедно?
*Меѓупрашањето се изоставува по извесен период на вежбање.

• Да решава равенки;
• да врши проверка
на точноста на
решението на 
равенката.

• Решавање на ра-
венка

• Равенка (повто-
рување)

• Решавање на проблемска ситуација: Во паричникот имав 180
денари. Купив блок и сега имам 120 денари. Колку денари чини
блокот? Проблемската ситуација ја претставуваат со равенка:
180 x = 120;
Се решава равенката и се врши проверка на решението.
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ГEОМEТРИСКИ FИГУРИ ВО РAМНИНA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката
: 
• да воочи дека низ
ед на точка може да се
на  цртаат бесконечно
мно гу прави и дека
низ две точки може
да се нацрта само
една права;
• да означи точки на
пра вата и точки над-
вор од правата и да ги
претставува симболи -
ч  ки;
• графички да прет-
ставува пресек на две
пра ви;
• да препознава, им е -
ну  ва, разликува, гра -
фи ч ки  да претставува
и оз на чува полуправа
и от сеч ка;
• да мери и споредува
должини на отсечки и
сим болички да ја за -
пи  шува должината;
• да препознава и гра -
фич ки и симболички
да претставува точка,
пра ва и рамнина;

Права низ една точ ка
Права низ две точки

Заемни положби на
точка и права
Пресек на две прави

Полуправа и отсечка

Должина на отсечка

Точка, права и рам-
нина

• Точка, (повторување) (оз-
наки: A, B, ... M, N...)
- Права, (повторува ње) (оз-
наки: a, b, ..., m, n,...)

• Лежи на (ознака: М     а)
• Не лежи на (ознака: М     а)

Отсечка (повторување)

• Полуправа 

• Почетна точка на полу-
права

• Крајни точки на отсечка
(ознаки: AB,..., MN, или  
a, b, ..., m, n,...)

• Должина на отсечка
(озн.:        или          )

• Рамнина (озн: Σ, ),

• Црта точки на права и точки надвор од права, црта
пресек на две прави, воочува дека нивниот пресек е
точка и ја означува.

- Преку цртање прави и означу-вање точки на нив се
осмислуваат поимите за отсечка и полуправа.
• Црта права, полуправа и отсечка со линијар (на
пр., улица со пешачки премин).
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да црта, именува и
означува агол;
• да ги одредува еле-
ментите на агол; 
• да разликува испо-
редува прав, остар и
тап агол;
• графички да прет-
ставува прав агол со
шаблон;
• да црта нормални и
паралелни прави.

Агол

Остар, прав и тап
агол

Нормални прави и
паралелни прави

• Агол
• Краци;
• Теме на агол

• Остар агол
• Прав агол
• Тап агол
• Нормални прави
• Паралелни прави

Воочува во училницата (или на предмети) остри, прави
и тапи агли и ги црта со линијар или со шаблон.
Воочува во училницата нормални прави и паралелни
прави.

• Да знае што е триа-
голник;
• да разликува триа-
голници според дол -
жините на страните;
• да разликува триа-
голници според го-
лемините на аглите.

• Видови триагол-
ници според стра-
ните

• Видови триагол-
ници според аглите

• Триаголник
• Остроаголен триаголник
• Правоаголен триаголник
• Тапоаголен триаголник
• Разностран триаголник
• Рамнокрак триаголникл
• Разностран триаголник

• Ги црта видовите триаголници според страните, од-
носно според аглите. По потреба користи шаблон. (При-
tоа виdовиtе tриаgолници gи црtа само како форми, а
не сpореd заdаdени елеменtи (сtрани или аgли.)
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МНО@EЊE И DEЛEЊE НA BРОEВИТE DО 1 000

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката: 
• да множи десетки и стотки со едно-
цифрен број;
• да дели десетки и стотки со едно-
цифрен број, без остаток;
• да одреди производ на даден број
со 1;
• да го одреди количник кога дели-
телот е 1;
• да го одреди производот кога ед -
ниот множител е 0;
• да го одреди количникот кога де-
леникот е 0; 
• да одредува производ на даден
број и едноцифрен број без премин,
односно со премин;
• да одредува количник на број со
едноцифрен делител така што секоја
цифра во деленикот е делива со де-
лителот;
• да одредува количник на број и ед-
ноцифрен делител, при што ед на од
цифрите на деленикот не е делива
со делителот;
• да одредува количник на број со
едноцифрен делител така што циф -
рите на деленикот не се деливи со
делителот;
• да одредува количник на број и ед-
ноцифрен делител, со остаток;

Операциите множење
и делење

Множење со 1

Делење со 1

Множење со 0

Делење на 0 со број

Множење со едноциф -
рен број

Делење со едноциф -
рен делител

Делење со остаток

- Множење, множител,
производ (повторува -
ње).
- Делење, деленик, де-
лител, количник (пов-
торување).

- Со дидактички материјали нагледно го
претставува множењето, како скратено
со бирање на еднакви множители;
554 ◊ 1 = 554

327 : 1 = 327

923 ◊ 0 = 0
0:175=0
Со нулата не се дели

234 2

347  2; 142 3;

96 : 3;   488 : 4;  

54 : 2;  478 : 2

528 : 3;  182 : 7;

. .

.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да прави проверка на
резултатот при де ле ње
без остаток и при де-
лење со остаток;
• да го проценува резул-
татот и да врши про -
верка со калкулатор;
• да ги применува кому-
тативното својство и
асоцијативното својство
на множењето;
• да го применува дис -
трибутивното својс тво
на множењето во однос
на собирањето и одзе-
мањето во практични
примери;
• да го применува редо-
следот на операци ите
во задачи; 
• да одредува вредност
на броен израз;

• да решава равенки
што ги содржат опера-
циите множење и де-
лење.

Редослед на операции

Равенки од видот
a•x=b; a:x=b и x:a=b, a≠0

Комутативно својство - промена на местата на множите-
лите.
Пример:  4 • 32  = 32 • 4.
Асоцијативно својство - групирање на множителите.
Пример:   23 • (5 • 8) = (23 • 5) • 8
Дистрибутивно својство на множе-њето во однос на со-
бирањето и одѓземањето - ставање во загради и ослобо-
дување од загради, редослед на операции.
Пример: 
124 • (4 + 3) = 124 • 4 + 124 • 3

Примери за равенки:        
1) 14 • x = 28,   14 • 2 = 28,   x = 2.
2) 24 : x = 8,       24 : 3 = 8,      x = 3.      
3)  x : 7 = 5,        35 : 7 = 5,       x = 7.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да препознава цело, половина,
четвртина и осмина од целото;
• да препознава дропки помали
од 1;
• да ги запишува дропките: една
половина ( ), една четвртина ( ) и
една  осмина ( );
• да споредува дропки со еднакви
именители и да ги подредува по
големина.

Цело, половина, четвр -
тина, осмина (повтору-
вање)

• Цртање на делови од целото, воочување, бо -
ење, шрафирање, споредување и за пи шу вање
на дропка соодветна на делот. 
• Со цртање и со моделирање претставува
дропка помала од 1.

МEРEЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ ученичката:
• да чита часовник и да мери вре -
ме (во часови, минути и секунди)
со часовник;
• да ги разбере поимите деценија,
век и милениум, 
• да проценува изминато време во
часови и минути.

Мерење време - минута
(повторување)
Мерење време - секунда

Деценија, век и милени -
ум

• Мерка за време - час,
минута. (повторува -
ње), секунда

• Деценија, (повтору-
вање) 
• Век (повторување)
• Милениум

• Практични активности со модел на часов-
ник, искажување и демонстрирање на вре -
ме искажано со часови, минути и секунди.

• Искажува во часови, минути и секунди
колку време траела одредена активност.



124

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да мери и споредува дол -
жини во сантиметри (cm),
де циметри (dm) и метри (m);
• да ги знае единиците мер -
ки милиметар и километар.
• да ги споредува единиците
мерки и поголемите единици
мерки да ги претвора во по-
мали;
• да споредува и проценува
должини на предмети без
ме рење и да врши проверка
со мерење.

Мерење должина

• Поредување на еди-
ниците мерки за дол -
жина и претворање во
помали единици мерки

• Метар, дециметар, 
• Сантиметар(повтор.)
• Милиметар (mm)
• Километар (km)

• Мери должина на лента и ја искажу-ва во де-
циметри, сантиметри и мили-метри.

Пример: 1km = 1000 m, 
1m = 100 cm.

• Претставување на податоците од мерење во
табели и графикони. 

• Да мери маса во килограми
и декаграми со помош на
вага;
• да врши проценка на маса
во декаграми и килограми и
со мерење ја проверува своја -
та проценка;
• да мери волумен на течност
во литри и децилитри.

Мерење маса  

Мерење течност

• Килограм (повтору-
вање)
• Декаграм (даг)
• Тон (т)

• Литар (повторува ње)
• Децилитар

• Со терезија мери и споредува маса на раз лич -
ни предмети во килограми и декаграми.
Претвора 1 тон во килограми. 
• Врши проценка на масата на дадени предме -
ти и истата ја проверува со мерење.
• Набројува што се изразува во литри од секој -
дневниот живот.
• Течноста од шише од 1 литар ја претура во
ча ши од 1 децилитар.
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РABОТA СО ПОDAТОCИ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот да се оспособува: 

• да прибира, селектира, подре-
дува и претставува по датоци.

Прибирање и средување
податоци

• Табела на подато ци
(повторува ње)

• Учениците изготвуваат прашалници со кои
ќе собираат податоци. 
Пр., се составува прашалник за прибирање
податоци на тема: Омилена детска игра.

• Да чита податоци од слико-
вити прикази, табели, графи-
кони и истите да ги интерпре-
тира;

• да прави графички прикази
на податоци со помош на кон-
кретни материјали.

Читање и претставува -
ње податоци

• Табеларен приказ
• Дијаграм - линиски
и столбест
(повторување)

• Пр., пополнува ценовник за производи.

• Од изготвен графикон ги чита и ги објас -
нува податоците.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

При реализацијата на програмата наставниците треба да по а -
ѓаат од развојните можности и интереси на децата на девет-
годишна возраст. Особено да се имаат предвид законитостите
на развојот на мислењето во овој развоен период.
Тргнувајќи од развојните карактеристики на учениците, нив-
ните знаења и стекнатото искуство наставниците организира -
ат повеќе видови активности на учениците: манипулација со
предмети, истражување, разложување, составување, конструи-
рање, нижење, изнаоѓање на решенија со комбинирање на
идеи и сл., а преку нив да се поттикнат мисловните активности
на учениците, со што се овозможува изградување на систем на
математички претстави и поими.
Во однос на дидактичко – методичкото обликување на настав-
ниот час, ја нагласуваме потребата од максимална примена на
дидактичката игра, практичните, манипулативните и истра -
жу вачките активности на учениците. Притоа да се даде прио-
ритет на групната и индивидуалната форма на работа.
Почитувајќи го холистичкиот приод во работата со учениците
од најмала возраст, неопходно е поврзување со другите пред-
мети, односно максимална интегрираност при планирањето
на наставата и реализацијата на часовите. На пр., при изу чу ва -
ње на содржини од мерење на времето потребно е поврзување
со предметите запознавање на околината, физичко и здравст -
вено образование, ликовно образование и сл.
Наставата по математика треба да се реализира во мате ма тич -
кото и информатичкото катче во училницата каде децата ќе
истражуваат со различни материјали и средства и ќе работат
на компјутери со примена на лиценцирани образовни софтве -
ри. Секој ученик активно ќе учествува во активностите на: ра-
споредување, класификација, споредување, проценување, по-
годување, мерење, броење, редење на различни материјали. 

За реализација на наставата по математика ќе се користи учеб -
ник усогласен со оваа наставна програма и со Концепцијата за
учебник. За следење на реализацијата на наставата ќе се ко -
рис тат работни листови, тематски тестови и други инструмен -
ти, соодветно дидактичко-методски обликувани и усогласени
со оваа наставна програма, а за проширување и прод ла бо чу ва -
ње на знаењата ќе се користат збирки задачи, кои треба да со -
др жат и содржини кои ќе им помогнат на талентираните уче -
ни ци да ги развиваат своите склоности кон математиката. 
Затоа, би било добро катчето за математика да вклучува: раз -
лич ни материјали за класифицирање, редење и броење; пос лу -
жавници; мечиња и други играчки за споредување по големи -
на; пластични и дрвени форми; памучни материјали; ситен пе -
сок; креветчиња и други играчки за споредување и прид ру жу -
вање; лепак; школки; камчиња; семиња; четири-аголник во бо -
ја; копчиња; минијатурни форми; геометриски тела; плас тич -
ни или картонски броеви; животни - играчки; кругови со раз -
лич на големина; шишарки од елка; костени; различен приро-
ден материјал; различни видови материјали за правење при-
мероци; хартија; ткаенина; газа; молив; ножици; еластични
лен ти; мали штици; ленти од хартија; шајки и штици за кова -
ње; чипки и бисерчиња (мониста) со различна големина, фор -
ма и боја; конец со различна боја и дебелина; волница; коцки;
магнетни форми и броеви; различни материјали за мерење;
метра за мерење; линијари; вага; часовник, песочен и воден
часовник; цедалка; градуирани мерици; игрите „Домино“; „Не
лути се човече“; лото: слики, форми, фотографии; танграм; сла-
галки; играчки кои се расклопуваат; слагалки (дрвени и напра-
вени од картон); различни броеви во делови кои треба да се
спојат; абакус (бројалка со дрвени топчиња); соодветни книги
сликовници; цртежи; картони со напишани броеви до 100; кар-
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тони со отпечатени симболи ( < , > , =); кошнички; логички
плочки и сл.
Наставниците треба при реализацијата на програмата содр жи -
ните од темата Рабоtа со pоdаtоци да ја реализираат во рам-
ките на претходните четири теми.

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нор-
мативот за простор, опрема и наставни средства за девет-
годишно основно училиште донесен од страна на министерот
за образование и наука со решение бр.07-1830/1 од 28.02.2008

Наставата  по математика во четврто одделение може да ја из-
ведува лице кое завршило:
• педагошки факултет – професор за одделенска настава;
• филозофски факултет – дипломиран педагог

• Согледување на иницијалната состојба на ученикот (согледу-
вање на неговите претходни искуства, знаења и вештини);
• водење на портфолио за секој ученик во одделението; 
• користење на евиденциони и чек листи, анегдотски белешки; 
• водење разговори со ученикот за да се добијат сознанија за
не говото логичко размислување при решавањето на проблем-
ски ситуации и сл.; 
• често и навремено набљудување на ученикот додека работи
со конкретни предмети, средства, инструменти и сл.;
• неделно и тематско утврдување и проверка на стекнатите
знаења на крајот на тематските целини;
• користење на работни листови и тестови на знаења.
Во текот на наставната година се користи комбинирано опи-
сно и бројчано оценување, а на крајот на годината ученикот се
оценува со нумерички оценки од 1 до 5.
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9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Гоце Шопкоски, советник во БРО - координатор 
» д-р Јорданка Митевска, професор, ПМФ - Скопје
» д-р Весна Макашевска, професор на ПМФ - Скопје
» м-р Душанка Панкова, професор, ОУ ,,Лазо Ангеловски" -
Скопје
Биљана Чешларова, професор, ОУ „Ј.Х. Песталоци“ - Скопје

Наставната програма по маtемаtика за четврто одделение на
деветгодишното основно образование ја донесе министерот за
образование и наука со решение бр. 07-4059/1 од 22.05.2008
година.
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ОПШТEСТВО

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл.весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл.весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот оpшtесtво за IV одделение на
деветгодишното основно училиште.



131

1. ВОВЕД

Според Концепцијата и наставниот план за деветгодишното
ос новно воспитание и образование предметот општество е за-
стапен во IV и V одделение. Наставната програма по предметот
општество опфаќа цели и содржини од повеќе подрачја: геог -
рафија, социологија, историја, етнологија, психологија, еконо-
мија, политика, етика и сл. Исто така, наставната програма се
надградува на содржините и активностите на учениците во I, II
и III одделение од предметот запознавање на околината. Со
изучувањето на наставниот предмет општество се создава ос -
но ва за наставата по историја, географија и граѓанско образо-
вание коишто ќе ги изучуваат учениците во погорните одделе-
нија на основното училиште.
Предметот оpшtесtво во IV и V одделение е задолжителен со
по 2 часа неделно, односно по 72 часа годишно.

2. ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:
• да се поттикнува да усвојува знаење за општествената и при-
родната околина;
• да се поттикнува да ги развива способностите за сознавање,
доживување и вреднување на своето однесување и однесува-
њето на другите во општествената и културната средина, како
и кон природната околина;
• да се воведува да ги анализира и објаснува појавите коишто
се поврзани со проблеми во општествената, културната и при-
родната средина;
• да сознава дека постои заемна поврзаност/интеракција на
оп штествените појави;
• да се поттикнува на самостојност и за развивање на самодо-
верба и одговорност;
• да се поттикнува да соработува со другите и активно да учес -
т вува во решавање на настанатите проблеми;
• да ги развива способностите за:
» комуницирање (читање, пишување, изнесување свое мис ле -
ње, истражување, избирање, вреднување, толкување на инфор-
мациите, споредување на мислења, слушање и сл.);
» исtражување (планирање, набљудување, класифицирање,
ан кетирање, уредување, споредување, користење на извори,
из работка на извештаи и сл.);
» сорабоtка со dруgиtе (преземање улога на другите, одговор-
ност, учество во групна работа, разбирање за другите, прима -
ње и почитување на другите, почитување на традициите и кул-
турата, грижа за другите и сл.).
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3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

• да ги надгради знаењата за просторот во кој живеат и рабо-
тат луѓето и во кој се одвиваат нивните меѓусебни односи (се-
мејство, дом, општина);
• да ја развие просторната ориентација на географската карта
за крајот во кој живее и пошироката околина, односно општи-
ната;
•да се запознава со основните природни и географски каракте-
ристики во пошироката околина и нивното влијание на  сто-
панството, културата и другите области во животот и работата
на луѓето;
• да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата
околина и општините во Република Македонија и нејзиното
окружување (информативно);
• да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на
луѓето во семејството и пошироката околина (општината) со
животот и работата на луѓето во минатото;
• да развива чувство на почит кон историското наследство и
традициите во локалната заедница;
• да развива свест за припадност кон семејството, општината и
поширокото општество на Република Македонија;
• да се оспособува за активно учество во истражување на мина-
тото со помош на користење на различни извори (Интернет,
музејски предмети, стари слики, книжевни творби и сл.);
• да се запознава со културата како специфична карактери-
стика на секојдневниот живот на човекот;
• да ги сознава и почитува културните и верските различности
на луѓето во пошироката околина (општината);

• да познава примери од македонската културна традиција,
како и од традициите и културата на другите заедници во Ре-
публика Македонија;
• да ги развива способностите за сознавање на непосредната
општествена средина (семејство, поширока око ли на/ оп ш ти -
на);
• да ги увидува условите за својата активност во групите со
врсниците, во паралелката во училиштето и пошироката сре-
дина;
• да ги познава и разбира основните човекови права и правата
и одговорностите на ученикот;
• да ги разбира начините на соработка меѓу луѓето и меѓусеб-
ната поддршка во споредба со конфликтите, како и за ре ша ва -
ње на конфликтите.
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

СEМEЈСТВО, DОМAЌИНСТВО И ОПШТEСТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

ченикот/ученичката:

• да ги проширува соз-
нанијата за семејс т во -
то како сродничка за-
едница;
• да умее да распозна -
ва основни видови на
се мејства;
• да ја осознае поврза-
носта на семејниот жи -
вот и активностите во
него со другите актив-
ности на луето.

Семеен живот

Видови семејства
Семејствата низ ис -
то ријата и денес

Улогите на родите-
лите, старателите и
децата

Семејство и род

Потесно и по ши роко се-
мејство 

Улога, воспитува ње,
старател

Разговори по разгледување на семејни албуми (дија -
лошки ме тод).
Разговори за роднините и нивната заемна поврзаност
(дија лош ки метод).
Изработка на родово стебло (истражувачко-демонстра-
тивен метод).
Разговори за домашните активности, омиленото катче
во до мот (дијалошки метод).
Проектна наставна работа-есеј: „Мојот родител“
Разговори: што правиме дома во текот на денот (дија -
лошки ме тод).
Играње на улоги: родители, деца (симулација).
Опишување на правата и должностите на родителите и
децата (вежба за усно изразување).
Разговори за правата и одговорноста на ученикот во
учи лиш тето, семејството и во групата со врсниците.

• Да ја увиди улогата
на бракот како основа
на семејството;

Брачен живот и
брач ни улоги 

Брак, љубов, пол
Сопружници-сопруг/а

Истражување: како моите родители стапиле во брак.
Разговори за празниците на мајчинството, татковс тво -
то, љубовта (дијалошки метод).
Домашното катче на мајка ми/татко ми (вежба за усно
изразување).



134

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да ги продлабочи знаења -
та за домот и редот во до -
ма ќинството;
• да се поттикнува да ги
сфа ти улогата, значењето и
функциите на домаќинс тв -
о то и активностите кои се
извршуваат во него;
• да ги осознае карактерис -
тиките на различните ви-
дови семејства и домаќинс -
тва;
• да ја осознае разликата
по меѓу приватноста и јав-
носта;
• да ја увиди својата повр -
за ност со општеството пре -
ку различните начини на
информирање.

Живот во домаќинс -
твото

Домаќинството и оп -
штеството

Дом, домаќинството,
домаќинка, домаин

Сопственост
Приватност
Интернет
Начини на информи-
рање
Дневни весници, ра -
дио, телевизија, Ин-
тернет

Играње на улоги (домаќин/домаќинка).
Планирање на домашниот буџет.
Разговор за поделбата на работите во домот.
Разговор за начинот на трошење на личните заштеди
на ученикот: кога и зошто? (дијалошки метод).

Разговор: Моето однесување во рамките на домаќинс -
твото (приватноста) и надвор од домаќинството.
• Раговор за позитивната и негативната улога на
днев  ните весници, радиото, теливизијата, Интерне-
тот и сл. (изработка на Т-табела).
• Следење на примери од секојдневниот живот со ко-
ристење на електронски медиуми (демонстративен
метод).
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@ИВEAЛИШТA И НAСEЛBИ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:

• да ја осознае функцијата на жи ве -
алиштата на луѓето и потребата од
грижата за нив;
• да го разбира значењето на сосе-
дите во животот;
• да се поттикнува и воспитува за
добрососедски односи;
• да ги почитува правилата на со -
жи вот и почитување на соседите и
пријателите;
• да умее да ги препознава и корис -
ти институциите во населбата;
• да ја осознае намената на јавниот
простор и соодветно да се однесува
на јавно место;
• да го познава релјефот на насел-
бата и околината;
• да знае да ги определува страните
на светот во населените места
(кар тографско описменување);
• да усвои знаења за ориентација и
читање на географска карта на Ре-
публика Македонија;
• да ги препознава основните про-
блеми во населбата;
• да развива позитивни ставови за
улогата на жителите во надминува-
њето на локалните проблеми. 

Видови живеалишта
и нивното одржу ва ње

Соседство и соседски
односи

Населбите и институ-
циите во нив

Природните факто ри
и животот на насел-
бата 

Проблемите во мојата
населба

Видови живеалишта
и нивното одр жу ва -
ње

Соседство и соседски
односи

Населбите и инсти-
туциите во нив

Природните факто -
ри и животот на нас -
елбата 

Проблемите во моја -
та населба

Правење илустрации за своето живеалиште,
стан, куќа, станбена зграда и училиштето
пре ку активноста „направи сам“ (развивање
на вештини и навики).
Опис на соседството (вежба за усно изразу-
вање);
читање на бон-тон извадоци заедно со нив -
на практична примена (текст метод, моно -
лош ки и дијалошки).

• Посета на мојата месна заедница и разго-
вор (теренска настава).
• Изработка на релјеф на непосредната око-
лина 
(практична вежба-групна работа).
• Цртање и изработка на апликации на кар-
тографски знаци (илустративно-демонстра-
тивен метод).
• Вежби за читање на картографски знаци.
• Индивидуално и групно истражување за
проб лемите во населбата;
• преку техниката грозд прикажување на
можните проблеми во населбата;
• практични активности за решавање на од-
делени проблеми во населбата.
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ОПШТИНA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да ги запознава поимите локална заедница и ло-
кална самоуправа;
• да се запознава со организацијата на општините
како локални заедници;
• да ги препознава главните органи на локалната
заедница;
• да знае што е тоа граѓанин како член на локална -
та заедница;
• да се запознава со најважните стопански и несто-
пански дејности во локалната заедница;
• да се запознава со комуналните дејности во локал-
ната заедница;
• да ја сфаќа улогата на културата во животот на ло-
калната заедница;
• да ги познава културните институции (домови на
културата, кина, театри, КУД, верски објекти);
• да се поттикнува да ги негува традициите и сим-
болите на локалната заедница;
• да развива чувство на одговорност кон себе и дру-
гите;
• да се запознава со поимот демократија;
• да ги прифаќа и почитува различностите меѓу лу -
ѓето;
• да ја сфаќа улогата на лидерството;
• да ги препознава најзначајните јавни прашања и
проблеми во општината;
• да стекне сознанија за начините на поставување и
решавање на јавните прашања;
• да развива чувство на одговорност кон јавните по-
треби и прашања.

Локална за-
едница и ло -
кал  на амоуп -
рава

Економ-
скиот живот
во оп ш тина -
та

Културниот
живот во оп -
ш тината

Демократ-
скиот жи вот
во општина -
та

Јавни пра ша -
ња и проб ле -
ми во оп ш -
ти ната

Локална
заедни ца
Локална
самоуп рава
Општина
Граѓанин 
Градоначалник 
Совет на општи-
ната

Фирми/прет-
пријатија
Работа/врабо-
тување, денари,
тр говија

Култура
Симболи 
Традиција

Демократија
Власт и
управува ње
Лидерство

Јавно прашање 
Социјални проб -
леми
Невработеност
Зависности
Насилство

• Посета на седиштето на локалната заед-
ница.
• Разговор со претставници од оп штината.
• Техника грозд: изработка на грозд за
стопанските и нестопанските дејности во
оп штина та;
• симулација на бизнис зделка (иг ра ње на
улоги).
• Дијалошки метод: разговори за со с тој -
бата на комуналните дејности во локална -
та за едни ца.
• Правење илустрации на оп ш т инс ките
сим боли.
• Изработка на писмен состав за ед на од
кул турните институции или традиции во
локалната заедница (ин дивидуална рабо -
та).
• Разговор за должностите и одговорнос -
тите на ученикот и наставникот во учи -
лиш ната заедница.
• Разговор за пожелните карактеристики
на градоначалникот.
- Симулација на избори за градо на чалник
(играње на улоги).
• Теренска настава: посета на советот на
општината.
• Разговор за различностите помеѓу лу ѓе -
то во локалната заедница.
• Изработка на Т-табела со воочување на
јавните проблеми и предлози за нивно
раз решување во општината.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

qПрепораки за користење на годишниот фонд на часови- 72
часа годишно,2 часа неделно.
qПо наставни теми се предлага: Семејство, домаќинство, и
општество - 18 часа; Живеалишта и населби - 24 часа; Општина
- 30 часа.
• Препораки за наставните средства: 
• учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот пред-
мет, одобрен од страна на министерот;
• други извори на учење од непосредната околина – примери
на појави, настани, предмети и сл. во семејството, населбата,
блиската околина и општината и општеството во целина како
и за односите меѓу луѓето;
• енциклопедии, речници, атласи, карти и сл.;
• Интернет, образовни софтвери;
- списанија;
• аудио-визуелни средства (графоскоп, дигитална камера, те-
левизор, ДВД-плеер, видео плеер, компјутер, ЛЦД проектор и
други средства).

Важно е наставниот процес да биде заснован:

• на секојдневните реални состојби и прашања кои произлегу-
ваат од непосредната лична и општествена околина на учесни-
ците;
• холистичка, интердисциплинарна и интерактивна обработка
на наставните содржини;

• насочување кон поврзување на сознанијата за поимите со
конкретните односи и појави во семејството, локалната заед-
ница и општината;
• насочување кон планирање и преземање на активности во
непосредната околина;
• поттикнување на споредбен пристап во обработката и пре-
зентирањето на информации за појавите и другите сознанија
на учениците.

За постигнување на целите треба да се користат соодветни на-
ставни форми, од индивидуалната работа, работа во парови и
групната работа. 

Во разработката на наставните содржини соодветно треба да
се користат следниве методи и активности: проектна настава,
проблематска настава, посети и разговори, играње на улоги и
симулација, усна и писмена презентација.
Се препорачуваат, исто така, и екскурзии, кога е тоа можно.
Наставникот е самостоен при изборот на начините и приста-
пите во реализацијата на наставната програма.
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6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

Следење на постигањата на учениците
Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата на учениците, се прибираат показатели за нивните ак-
тивности, мотивираноста за учење, соработката со другите и
сл. (формативно оценување).
Оваа компонента е составен дел на планирањето на наставни-
кот за наставата и учењето.
Во програмата се наведуваат начините на следење и оцену-
вање на постигањата на учениците во рамките на наставните
теми низ активностите на учениците во кои спаѓаат и актив-
ностите поврзани со водењето на портфолио за ученикот со
задачи, извештаи од истражувачките активностите и сл.
Други средства и постапки за следење и оценување: говорни
вежби; разговор-дијалог наставник-ученик; работни листови;
тестови на знаења.
Постигањата на учениците се оценуваат комбинирано со опис -
ни и бројчани оценки во текот на наставата, а на крајот на нас -
тавната година со бројчана оценка.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

» д-р Ило Трајковски проф. Филозовски факултет, институт –
Социологија
» д-р Виолета Ачковска проф. Филозовски факултет, институт
– Историја
» Николче Илијевски советник во БРО – координатор
» Аземине Халими педагог ОУ ,,Сами Фрашери”
» Благоја Димулковски проф. по историја ОУ ,,Лазо Трповски”

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нор-
мативот за простор, опрема и наставни средства за девет-
годишно основно училиште донесен од страна на министерот
за образование и наука со решение бр.07-1830/1 од 28.02.2008.

Наставата по општество во IV одделение може да ја изведува
лице кое завршило:
педагошки факултет – професор за одделенска настава;
филозофски факултет – професор по педагогија

Наставната програма по оpшtесtво за четврто одделение на
деветгодишното основно образование ја донесе министерот за
образование и наука со решение бр. 07-
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ПРИРОDA

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот pрироdа за IV одделение на де-
ветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Наставните предмети кои го проучуваат подрачјето на при-
родните науки се изучуваат во вториот развоен период (IVVI
одделение) на деветгодишното основно образование, под на-
словите Природа (IV одд.), Природни науки (V одд.) и Природ -
ни науки и техника (IV одд.), со цел кај ученикот да се развива
поврзано, единствено природонаучно сфаќање за разновидно-
ста на природата и на светот во поширока смисла. Како после-
дица, изучувањето на овие наставни предмети придонесува
кон создавање на комплексна и поврзана претстава за приро-
дата што го опкружува човекот.  
Наставните програми по предметите pрироdа, pрироdни науки
и pрироdни науки и tехника се поврзани меѓу себе според
струк турата (конкретните цели, наставните теми/содржини и
активностите) и, исто така, се надградуваат врз Наставната
про грама за предметот запознавање на околината од I до III
одделение од првиот развоен период. Поединечните наставни
теми се програмирани со помош на интегриран природо-на у -
чен пристап, на начин како што тие реално се поврзани во жи -
вотот и во светот. Природонаучниот пристап овозможува:
• примена на знаењата, искуството и способностите кои учени-
кот ги стекнал при изучувањето на наставниот предмет запоз-
навање на околината од I до III одделение, во првиот развоен
период;  
• подготвување на ученикот интергирано да ги сфаќа и да ги
ре  шава природонаучните проблеми; 
• формирање на појмовна база кај ученикот за натамошно из у -
чу вање на наставните предмети од природните науки во пови-
соките одделенија (биологија, географија, хемија и физика). 

Наставниот предмет pрироdа се изучува како задолжителен
наставен предмет со 2 часа неделено, односно 72 годишно. На-
ставата по овие наставни предмети се изведува низ следниве
постапки: 
• поучување насочено кон учењето на ученикот;  
• самостојно учење и истражување на секој ученик и преку за-
едничко учење во група; 
• почитување на принципите на активната настава; 
• постојано следење на напредувањето на секој ученик од стра -
на на наставникот и давање на редовни информации за напре-
дувањето; 
• самооценување на сопственото напредување и оценување на
секој ученик
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2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката: 

qда ги запознава и разбира основните универзални законито-
сти и поими за природата околу себе; 
qда стекнува претстава и да усвојува концепти за објектите,
појавите и процесите во природата преку конкретни примери;
qда ги воочува системите во природата, подреденоста и орга-
низацијата на природата преку конкретни примери; 
qда ги сфаќа интегрирано развојните текови на природните
процеси и феномени, преку природонаучниот и техничко-тех-
нолошкиот пристап; 
qда стекнува знаења и да ги применува за истражување на об-
јектите, процесите и феномените во природата; 
qда усвојува основни поими за природата;  
qда користи соодветна стручна терминологија со разбирање
на значењето; 
qда ги поврзува знаењата; 
qда открива и прикажува факти за изворите, формите, состој-
бите и промените на материјата и енергијата;
qда ги анализира и поврзува фактите за условите за живот,
особините на живиот свет;
qда стекнува знаења за градбата и животните процеси на жи -
вите организми; 
qда воочува, анализира и да заклучува за сличностите и ра-
зликите меѓу растенијата и животните /човекот; 
qда ги сфаќа основните еколошки принципи; 
qда ја разбира поврзаноста помеѓу природните науки и техни-
ката преку нивната примена во секојдневниот живот; 
qда поставува природонаучно формулирани прашања и да да -
ва аргументирани, логични одговори на поставените прашања

/ задачи / проблеми и да презентира уверливи заклучоци;  
qда претставува бројчани податоци во вид на график и табела
и сл. и да ги интерпретира; 
qда изработува и предлага план за изведување обид; 
qда поставува и спроведува егзактни ученички истражувања
на природните објекти, процеси и феномени; 
- да се оспособува за индивидуална, групна и тимска работа.
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3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката: 
qда ги запознава и разбира основните законитости и поими за
природата околу себе; 
qда ги поврзува процесите во природата преку конкретни
примери;
qда ги воочува системите, подреденоста и организацијата на
по имите од природата, преку конкретни примери за водата,
почвата, воздухот, растенијата и животните; 
qда стекнува знаења и да ги применува за истражување на ма-
теријалите (облик, боја, површинска структура), гасовита,
течна и цврста состојба; 
qда го разбира значењето на планетата Земја како променлив
систем;
qда ги познава и разбира условите за живот (воздух, вода,
прос тор, топлина, светлина, храна);
qда ја открива заемната поврзаност помеѓу животните среди -
ни и растенијата, животните и човекот (основите на екологи-
јата); 
qда го разбира значењето на фактите за објектите (материја -
ли, организми, човек), процесите (менување на состојбите на
ма теријалите) и феномените во природата (дневно-ноќни,
дол  готрајни) и да поставува природонаучно засновани пра ша -
ња;
qда воочува развојни текови на природните процеси и фено-
мени (промени на карпите, влијанија на условите за живот врз
растење на растенијата и животните) преку интегрираниот
пристап; 

qда претставува бројчани податоци графички и да користи
податоци при усни интерпретации; 
qда изработува и предлага план за изведување едноставен ек-
сперимент; 
qда спроведува природонаучни ученички истражувања, да ги
образложува воочените промени и закономерности.
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ПРИРОDA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:

• да го разбере и сфаќа поимот при-
рода во најширока смисла.
• Да се воведува во едноставни
природонаучни истражувања; 
• да се поттикнува да поставува
прашања за појавите во природата;
• да предвидува промени на објек-
ти те во природните процеси; 
• да собира податоци и објекти од
сво ето природно опкружување.
• Да ги користи сетилата (око, уво,
сетило за допир, за вкус) при ист -
ра жувањата; 
• да ракува со лупа;  
• да врши мерења со помош на ва-
га, линијар.
• Да се поттикнува да формулира
свои објаснувања;
• да ги поврзува објаснувањата со
појавите во природата; 
• да се поттикнува да ги разменува
податоците и објаснувањата со
дру гите.  

Природа 

Постапки во про -
учување на природа -
та  

Користење на се -
тилата и инс трумен -
тите во про у чување
на при родата 

Запишување и при -
ка жу ва  ње на подато-
ците/резултатите

Природа

Истражување
Материјали 

Сетило
Сетило за вид 
Сетило за слух 
Сетило за до -
пир 
Сетило за вкус 
Инструменти
Лупа
Линијар 
Вага 
Капалка 
Пинцета
Ножички 

Податоци 

• Разговарање, поставување прашања за природ-
ните објекти и појави. 
• Предвидување на промени кај објектите во приро-
дата. На пр.: паѓање на лисјата од листопадни дрвја
(растенија) во есен или други примери поврзани со
годишните времиња.
• Набљудување: користење на сетила за вид, слух, за
допир, за вкус.  
• Набљудување со инструменти: 
» лупа (камен, песок, инсекти, делови од растенија); 
» пинцета, капалка, ножички (да се одделуваат де-
лови од објектите).
• Мерење: со помош на линијар - должина, ши ро чи -
на; со вага -маса);
• Собирање и  запишување податоци/резултати.  
• Графичко прикажување на податоците/резулта-
тите.
• Заклучување/објаснување.
• Проверување и споредување на своите податоци и
објаснувања.  
• Истражување на растење (височина, маса и др.) на
учениците: мерење, бележење и споредување на по-
датоците на почетокот и на крајот на учебната го-
дина. 
• Користење видеозаписи од различни извори за
природни објекти и појави. 
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МAТEРИЈAЛИТE И EНEРГИЈAТA ВО ПРИРОDAТA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:  
• да открие дека неживата природа е
сос тавена од различни материјали;
• да разликува и да ги споредува мате-
ријалите.
• Да открие дека материјалите имаат
раз лични физички особини;
• да ги групира (класифицира) материја-
лите според нивните особини; 
• да сознае дека материјалите се соста-
вени од помали составни делови кои се
различни за различни материјали.
• Да открие како се однесуваат материја-
лите кога врз нив се делува со: топлина,
притисок.  
• Да ги открива особините на мешавини -
те.
• Да разбере дека објектите кои се дви -
жат имаат енергија;
• да разбере дека Сонцето е извор на све-
тлина и топлина;
• да го поврзе осветлувањето на предме-
тите со појавата на нивна сенка; 
• да осознае дека топлината се мери пре -
ку температурата на објектот;  
• да открие дека звукот е резултат на
тре перење на објектите и дека различни
објекти даваат раз-лични звуци; 
• да открие дека со звукот се пренесува
енергија. 

Неживата природа е
составена од раз лич -
ни материјали

Особини на матери-
јалите во околината

Материјалите се ме-
нуваат под влијание
на топлина, прити-
сок

Мешавини

Примена на раз лич -
ните материјали

Објектите кои се
дви  жат имаат енер-
гија

Материјали 
Стак ло 
Метал
Дрво
Пластика Хартија

Тврдо/меко
Еластично/крто
Цврсто
Течно 
Гасовито

Мешавини

Енергија 
Движење

Светлина
Сенка

Набљудување објекти кои се составени од
раз лични материјали: камен, дрво, креда,
плас тика, парафин, метал. 
• Споредување и заклучување за физичките
особини на материјалите од кои се направе -
ни: тврди/меки, еластични/крти.
• Групирање на материјалите 
според откриените особини.
• Дробење на предметите на најмали дел чи -
ња и анализирање со помош на лупа/микрос -
коп (наставникот демонс три ра). 
• Заклучување за структурата 
на различните материјали. 
• Постепено загревање и набљудување што
се случува со нив. 
• Загревање на метално топче и обид тоа да
помине низ метален обрач (жица).
• Влијание со сила врз тела од различни ма-
теријали (притисок/влечење) и испитување
на еластичноста.
• Разговарање за материјали кои не ги испи-
тувале и ги предвидуваат особините: какви
се најмалите делчиња, цврстината, елас тич -
нос та, како материјалите ќе се однесуваат
при загревање.
• Мешање различни цврсти материјали: кре -
да, метал, песок, парафин.
• Мешање на различни течни материјали: во -
да, масло.  
• Мешање на различни цврсти и течни мате-
ријали.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Топлина

Звук

• Разговарање, анализирање и предлагање како материјалите да
се одвојат едни од други. 
• Планирање какви материјали ќе се употребат за определена
активност: градење, изработка на еден предмет. 
• Прикажување на движењето преку обид со домино плочки,
шутирање топка и др.
• Мерење на должина на сенка на предмети поставени на
различно растојание од изворот на светлина.   
• Докажување дека видливата (бела светлина) содржи повеќе
бои, цртање и боење. 
• Мерење на температура на почва (во саксија) на сонце и во
сенка, по определено време. 
• Идентификување на звук преку треперење на мембрана од
звучник, музички инстру-мент и др. 
• Предизвикување, слушање и споредување звуци од различ-ни
извори.



147

ПЛAНEТAТA ЗEМЈA E ПРОМEНЛИВ СИСТEМ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:  

• да го открие составот на Земјата;
• да го разбере поимот релјеф.
• Да осознава дека просторот е ис -
полнет со воздух кој е неопходен
за живот; 
• да разбере дека поголемиот дел
од планетата е покриен со вода,
која е неопходна за живиот свет.
• Да ги сфаќа последиците од бр -
зите и бавните промени на повр -
шината на Земјата (годишните
вре миња и нивните карактерис ти -
ки); 
• да го објаснува влијанието на го -
дишните времиња врз однесува-
њето и активностите на човекот. 

Составот на Земјата
и релјефот

Земјата е обвиткана
со 
атмосфера

Вода на Земјата 

Брзи и бавни про-
мени на површината
на Земјата

Камен
Карпа 
Почва
Релјеф 

Воздух 
Атмосфера

Море 
Езеро 
Река
Извор
Вечен мраз
Водена пара
Облаци 
Магла 
Дожд 
Роса 
Снег 
Слана

• Собирање примероци од почвата. 
• Изработување на модел на релјеф на блиската
око лина.

• Преку експеримент откриваат дека во почвата
има вода и воздух.  

• Разговараат за тоа каде на друго место ја има во-
дата.
• Набљудуваат на глобус: мориња, езера, реки; 
• Прават експеримент за да испитаат што се слу чу -
ва со водата и со почвата кога се загрева.  
• Прават експеримент за да испитаат што се случ -
ува со водата и со почвата кога се лади и замрз -
нува.  

• Посетуваат метеоролошка станица и разговараат
со метеоролози. Се запознаваат со инструментите.  
• Ги следат промените на времето во подолг вре-
менски период, ги анализираат и ги дискутираат. 
• Разговараат за активностите на луѓето во завис -
ност од промените на времето.
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@ИВИОТ СВEТ ВО ПРИРОDAТA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката: 
• да го сфати поимот жив свет.
• Да ги разликува растенијата и живот-
ните според способноста за движењето.
• Да ја воочува различната храна што е
потребна за растенијата, животните и
човекот; 
• да го сфати и да го објаснува зна че ње -
то на условите за живот (воздухот, во-
дата, светлината, топлината и храната); 
• да ги разликува поимите светлинана
и топлина.
• Да го сфати растењето и размножува-
њето на организмот.
• Да објаснува како човекот ги прима
пораките од средината (светлосни, зву -
ч ни, за топло, за допир, за вкус, за
мирис).  
• Да ги проширува знаењата за здрава -
та исхрана. 
• Да ги проширува знаењата за личната
хигиена.
• Да ги познава најчестите заразни и
дру ги болести;
• да умее да се заштитува од заразните
болести;  
• да го сфаќа значењето на лекарските
прегледи и вакцинацијата.

Разлики меѓу нежи ва и
жива приро да/ жив свет

Разлики меѓу растени-
јата и животните

Влијание на услови те за
живот врз жи ви от свет 
Неопходност од хра-ната
како извор на живот 

Растење и размно жу -
вање кај растенијата и
животните

Нарушување на функци-
јата на органите при
силни влијанија; 

Здрава исхрана 

Лична хигиена 

Жив свет

Растенија 
Животни 
Човек

Услови за живот 

Растење
Размножување 

Исхрана  
Здрава храна

Лекарски 
преглед 

• Набљудување и запишување 
на однесувањето и развитокот:
•на растенија во отворен и затворен ста-
клен сад (воздух).
• на растенија во садови со и без вода; 
• на растенија со и без присуство на свет -
лина;
• на растенија при различна собна темпе-
ратура.
• Следење, мерење и бележење на расте-
њето на претходно изникнато растение
(грав, пче ни ца). 
• Следење и набљудување на размно жу ва -
ње на птица (јајце-пиле).
• Следење и набљудување на размножу ва -
ње на риба (аквариум).  
• Разговор за заштита од силна бучава,
свет ли на и екстремни температури.
• Набљудување и следење на изборот (ко -
ли  чи ната) на храна на домашните миле -
ничиња (куче, маче), во различни временс -
ки услови.   
• Истражување за тоа што содржи еден
здрав оброк. 
• Разговор за сопствените навики за ре-
довно одржување на личната хигиена на
забите и телото со другите.  
• Набројување на најчестите заразни и
дру ги болести и постапките за заштита од
нив.  



149

EКОЛОГИЈA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката: 
• да се воведува во пред -
метот на изучу ва ње на еко-
логијата. 
• Да ги набројува жи вот -
ните средини и нив ните
особини. 
• Да ги објаснува раз ли -
ките и поврзаноста на рас -
тенијата, животните и не -
жи вата природа преку ис -
храната.
• Да разбира како ис хра -
ната на човекот зависи од
растенијата и животните.  
• Да ја објаснува повр за -
нос та на растенија та, жи -
вот ните и нежи вата приро -
да во живе а лиштето.  

Екологијата е наука за
планетата Земја 

Животни средини: во -
да, почва - воздух

Поврзаност меѓу жи ва -
та и неживата при рода

Човекот ги користи ра-
стенијата и жи вот ните
во своја та исхрана  

Врски меѓу организми -
те и нивните живе а -
лиш та 

Екологија

Животна средина 
Живеалиште

Произведувачи 
Потрошувачи

• Изготвување на збирки од камчиња, растенија и
животни.  
• Набљудување на објектите под лупа и под микроскоп
(нас тав никот демонстрира).  
• Запишување податоци со цртање и со текст.   
• Следење и набљудување на условите во животните
средини, некои растенија и животни во непосредната
околина.  
• Истражување на поврзаноста меѓу едно рас те ние/ жи -
вотно и неговата животна средина и живеалиштето. 
• Набљудување и истражување на декоративно расте-
ние при нормални услови и при услови на недостиг на
вода во почвата.  
• Набљудување на ливадата во летен и зимски период и
активноста на животинскиот свет во врска со исхраната
(сезонска поврзаност).   
• Прикажување на исхрана на човекот и едно животно
со рас тителна храна, со цртеж или сликички.  
• Хранење на птици во зима.   
• Истражување за тоа со каква храна се хранат птиците
во зи ма.
• Следење на сезонските временски промени врз расте-
нијата и животните. 
• Водење на еколошки бележник за исхраната во лето и
зима (растенија и животни). 
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

qНасоки за меѓупредметно поврзување 

Наставниот предмет природа ги има битните одлики на цело-
витоста на природата. Со систематизирани  меѓупредметно по-
врзани цели, содржини и активности има цел да поттикнува
кај учениците интегриран развој во сфаќањето на светот. Се
очекува и планирањето на наставата да ја следи оваа глобална
цел. Целите и содржините од овој наставен предмет се систе-
матизирани врз основа на научните сознанија во природните
науки: биологија, хемија, физика и географија и возраста и раз-
војните карактеристики на учениците. Со целите, содржините
и активностите се пренесува кај ученикот единството на при-
родата, природните процеси и закономерности за да се пот-
тикнува кај него интересот за усвојување на знаења.    

qПрепораки за користење на годишниот фонд на часови 
Препораките за распределбата на годишниот фонд на часови -
те се дадени како ориентација заедно со конкретните цели и
теми/содржини, што секако не треба да го ограничува настав-
никот за нивното прераспределување, според потребите при
реализацијата. Потребите за поинаквото користење на часо-
вите треба да ги проценува предметниот наставник според до-
стигањата на неговите ученици, т.е. според промените во ква-
литетот на знаењата и способностите кои тие ги постигнуваат.
Посебноста во достигнувањата во секоја паралелка (квалите-
тот и темпото на напредување на учениците во наставата и
друго) треба да доведе до најцелисходно располагање со часо-
вите.   

• Наставни средства: 
• учебник избран на ниво на училиштето за соодветниот пред-
мет, одобрен од страна на министерот;
• други извори на учење во непосредната околина – предмети
и објекти во природата; 
• енциклопедии, атласи, карти, глобус  и сл.; 
• Интернет, образовни софтвери;
• светски признати списанија од областа на природните науки.
• визуелни средства (слики, цртежи, апликации, фолии, паноа,
модели, макети и др.); 
• аудио-визуелни средства (графоскоп, дигитален фотоапарат,
дигитална камера, телевизор, ДВД – плеер, видеоплеер, комп -
ју тер, ЛЦД проектор и др.).
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6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

qСледење на постигањата на учениците
Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата (промените) на учениците, се прибираат показатели за
нивните активности, мотивираноста за учење, соработката со
другите и сл. (формативно оценување), со цел да се воспоста-
ват врските помеѓу учењето, поучувањето и оценувањето. Сле-
дењето на постигањата на учениците е составен дел на плани-
рањето на наставата и на учењето.
• Оценувањето треба да се базира врз користење на повеќе
различни методи за да се намалуваат слабостите и за да се зе-
маат предвид различните стилови и предиспозиции за учење
на учениците. Притоа, проверувајќи го напредокот во постига-
њата на учениците, наставникот може да ги насочува учени-
ците кон поставените цели на наставата. 
• Оценувањето треба да биде објективно, т.е. да се спроведува

непристрасно, како при вреднувањето на постигањата, така и
при интерпретацијата и користењето на резултатите.  
• Оценувањето треба да се врши транспарентно, што подраз-
бира дека учениците треба точно да знаат кои се целите на на-
ставата, кои се очекуваните постигања и како тие постигања
ќе се оценуваат. Тоа значи дека учениците треба да знаат заш -
то и што треба да научат и што, како и кога ќе се оценува. 
• Учениците и родителите континуирано треба да имаат увид
во оценувањето.  

qНачини на проверување и оценување: 
• усни одговори на прашања поставени од наставникот или од
ученици, разговор меѓу наставникот и учениците и разговор
меѓу учениците; 
• писмени извештаи, евиденции на податоци од истражува-
њата;
• практична изведба (вежби, моделирање, изработка на цр те -
жи, скици, други графички материјали, примена на формули и
сл.);
• проектна работа (набљудување, предвидување, собирање по-
датоци и објекти, мерења, запишување и прикажување на по-
датоците, презентирање); 
• работа во група. 

qДруги средства и постапки за следење и оценување:
•разговор-дијалог наставник-ученик; 
•контролни листови, тестови на знаења; 
•домашни работи; 
•чек листи; 
•портфолио (досие со трудови на ученикот).

Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат
со описна и бројчана оценка, а на крајот на наставата се изве-
дува бројчана оценка
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Воспитно-образовната работа во IV одделение може да ја изве-
дува лице кое завршило студии на: 
» педагошки факултет – професор по одделенска настава; 
» филозофски факултет – професор по педагогија.

Програмата во однос на просторните услови се темели на Нор-
мативот за простор, опрема и наставни средства за девет-
годишното основно училиште донесен од страна на министе-
рот за образование и наука со решение бр.07-1830/1 од
28.02.2008.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Светлана Брашнарска, советник во БРО - Скопје, координатор
» д-р Оливер Зајков, ПМФ – Институт за физика - Скопје
» д-р Сашо Панов, ПМФ – Институт за биологија - Скопје
» Суби Бајро, советник во БРО – Струга
» Елка Ночева, проф. во ОУ ,,Браќа Рамиз и Хамид“ – Скопје
» Милка Ивановска,  педагог, ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје

Наставната програма по pрироdа за четврто одделение на де-
ветгодишното основно образование ја донесе министерот за
образование и наука со решение бр. 07-4083/1 од 22.05.2008
година.
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ТВОРEШТВО

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот tворешtво за IV одделение на
деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Предметот tворешtво претставува составен дел од концептот
за деветгодишно основно образование. Се изучува во четврто
и петто одделение како изборен предмет, со еден час неделно,
односно 36 часа годишно.
Во рамките на овој предмет ќе се влијае на детското творечко
изразување со цел да стане побогато, посодржајно и поосми-
слено за учениците. Неопходно е да се поддржува и облагоро-
дува природниот интерес на ученикот да се изразува и тво -
речки да го вообличува своето искуство, како и да го негува
творештвото и естетскиот вкус во секојдневното однесување и
во однос кон општествената средина (во облекувањето, исхра-
ната, уредувањето на просторот околу себе и во соодветните
работни активности кои овозможуваат креатив-ни приоди и
творби). Наставниците ќе ги поттикнуваат креативните идеи
кај учениците и ќе ги охрабруваат, во рамките на нивните
мож ности и интереси, истите и да ги реализираат. Притоа од
учениците не се бара копирање на готови модели и користење
на готови шаблони. Во услови на спонтано и искрено пре пуш -
тање на ученикот во кој било облик на творечко изразување
кај него се негува и дивергентното мислење. 
Предложените активности во наставната програма даваат
мож ности за афективен, моторички и когнитивен развој и
овозможуваат интеграција на содржините на програмата по
ликовно образование, музичко образование, македонски, ал-
бански, турски или српски јазик, физичко и здравствено обра-
зование.

2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката: 
• да развива интерес, фантазија и креативни способности во
рамките на своите можности;
• да ги проширува знаењата и вештините за драмската умет-
ност, за одбрани прозни и поетски дела од уметничката и на-
родната литература, за разновидните материјали (специјално
подготвени, природни, вештачки) кои можат да се обликуваат
и кои оставаат траги во вид на линија, боја, површина и об -
лик), за музичките традиции, дела на современата музичка
умет ност, особено на народната музика и светското музичко
нас ледство - соодветни на развојните можности на учениците,
кореографијата, за елементарните ставови и положби на те-
лото при различни ора и танци; 
• да се воведува во користење на специфичниот јазик на умет-
ностите за примање и пренесување на идеи и чувства, преку:
говор, песна, музика, движење, танц, линии, бои и облици; 
• да се запознава и да го почитува сопствениот начин на изра-
зување, но и да ги почитува разновидните начини на изразу-
вање кај другите;
• да се оспособува за поврзување на различните видови на дет-
ското творечко изразување;
• да ја јакне самостојноста и самоиницијативата преку активно
делување согласно со сопствените избори и замисли;
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• да се оспособува за групна работа, меѓусебно разбирање и со-
работка со соучениците;
• да се поттикнува на самостојност, иницијативност, љубопит-
ност, трпеливост и истрајност во започнатите активности;
• да се ослободува од стрес, емоционална напнатост преку
различното творечко изразување;
• да го јакне чувството на сигурност и самодоверба, особено
при презентирање на своето твореќтво пред поќироката јав-
ност.

Ученикот/ученичката:
да се поттикнува за играње на улоги со краток текст;
qда се поттикнува да составува оригинални (усни или пи-
смени) творби согласно своите можности и интереси;
qда се оспособува да изведува оригинални ритмички и мело-
диско-ритмички вежби;
qда се поттикнува на импровизирано пеење, согласно своите
можности;
qа се оспособува да осмислува едноставна кореографија, со-
гласно своите можности;
qда се поттикнува на оригинално ликовно изразување со ли-
ковни и неликовни материјали;
qда се оспособува за поврзување на различните видови на
детското творечко изразување;
qда се охрабрува слободно да настапува пред другите уче ни -
ци, родители и вработени во училиштето.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ГОВОРНО ТВОРEШТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да се поттикнува да пре-
длага идеи, да учествува во
планирањето и донесување -
то на годишниот план за тво -
рештво на своето одделение;
• да се оспособува за драмско
читање на текст;
• да се поттикнува да учес т -
вува во драматизирање на
краток текст.

Драмско читање 

Играње улоги

Годишен план

Драмско
читање

• Изнесување предлози од страна на секој ученик (согласно
сопствените интереси), предлагање на активности, заедно со
наставникот договарање за активностите и конкретните об-
врски, за презентацијата на постигнатото пред родителите и
другите ученици во училиштето.
• Организирање активности за драмско читање на кратки тек с -
тови. 
• Драматизирање на краток текст: поделба на улогите, учење
на улогите, организирање на условите, драматизација.

• Да се оспособува да опи шу -
ва личност, предмет, слика.

Опишување • Организирање посета на галерија или обезбедување репро-
дукции на уметнички слики во училницата. Учениците ја наб-
људуваат сликата и поттикнати со прашањето: „што се случува
на сликата?“ опишуваат, односно измислуваат свој текст.

• Да се поттикнува да сос та -
ви пригоден текст за чес тит -
ка.

Пишување
честитка, 
пора ка,  писмо 

• Пишување на пригоден текст за новогодишна честитка, за ро-
денден на соучениците;
• активности „туширање со убави пораки“ (секој ученик за секој
свој другар ќе напише нешто убаво и ќе му ја подари пораката).
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да се оспособува да твори
според водена дискусија;
• да се поттикнува да соби -
ра неколку видови народ -
ни твор би и да ги напише
во посебна книга.

• Пишување состав
според конкретна
по говорка
• Приказни, брзоз-
борки, поговорки,
га танки

• Читање на поговорка, одење разговор (дискусија) за содр жи ната
и пораката на поговорката, пишување состав за сопствените раз-
мислувања за поговорката; 
• организирање посета на најблиска населба, село и собирање на
приказни, брзозборки, поговорки, гатанки, изработување кни га со
собраните народни творби. 

• Да се охрабрува да на пи -
ше (про шири) текст спо-
ред сопст вена замисла;
• да се охрабрува сопстве-
ните чувства и размислу-
вања да ги преточи во
текст.

Пишување текст
по даден почеток
или по даден крај

Пишување текст
ин спириран од му-
зика

• Измислување сопствен завршеток на зададен текст кој има по -
четок и главен дел;
• на зададен текст со главен дел и завршеток учениците измис -
луваат почетен дел, по своја замисла;
• составување краток текст инспириран од конкретен предмет;
• организирање на активности за пишување текст инспириран од
слушана музика.

• Да се поттикнува да
следи со внимание игран
филм за деца и театарска
претстава;
• да се поттикнува, при
следење на театарска
претстава да ја воочува
сцената, предметите на
сцената, костумите, зву-
ците, музиката; 
• да се поттикнува да со-
стави нов текст инспири-
ран од филм или театарска
претстава.

Филм 
Театарска претста -
ва

Филм
Театарска
претстава

• Заедничко проследување на филм или театарска претстава (или
снимка на театарска претстава) и разговор за изгледот на сцената,
костумите, предметите на сцената, звуците, музиката, завесата,
дви жењето на актерите, за највпечатливите моменти за секој од
нив;
• писмена (или говорна) вежба инспирирана од гледаниот филм
или театарска претстава;
• изведување сопствена претстава инспирирана од гледаната
прет става, при што ќе измислат поинаков крај;
-изведување сопствена претстава во која ќе играат истите ликови
како во гледаната претстава, но во поинаков простор, во друго
вре ме, место и сл. 
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да се поттикнува да напише текст
по сопствен избор на тема за која
сака да пишува за училишниот ве-
сник или некое детско списание.

Пишување состав за
детски печат

Детски печат • Измислување ребус, крстозбор;
• составување текст од страна на неколку уче ни -
ци врз основа на понудени елементи, со догова-
рање и меѓусебно дополнување;
• пишување сопствени текстови наменети за дет-
ско списание или училиштен весник, пано и сл.

• Да се поттикнува да напише сти-
хувана творба.

Пишување песна со
даден мотив

Стих, строфа и
рима

• Осмислување и пишување строфи и песна на
различни теми по избор на учениците.

МУЗИЧКО ТВОРEШТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката: 
• да се поттикнува на им-
провизирано пеење.

Импровизирано
пеење

• Организирање активности во кои учениците ќе пеат наместо да
зборуваат (на пр., прашања, одговори, барање, молба и сл.);
• импровизирано пеење на измислени мелодии на позната бро-
јалка, стихотворба и сл.;
• измислување мелодија на сопствен текст.

• Да се поттикнува да из-
бере музички твор би за
сопствените драматиза-
ции и претс та ви.

• Слушање и избирање на различни музички творби за сопс т -
вените драматизации и претстави.

• Да се поттикнува да ис -
тражува звучни својс тва
на различни материјали
и да создаде мелодија на
одредена те ма.

• Истражување на звучните својства на различни материјали и
предмети (на пр., жици, чаши, шишиња со различно количество
вода и др.) и создавање различни мелодии.



160

МУЗИКA И DВИ@EЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да се поттикнува да
ги усовршува веќе со-
владаните елементи
при создавање на своја
едноставна кореогра-
фија.

Изведување
кореогра фија

• Избирање музика и осмислување ед-ноставна кореографија
со користење на реквизити: обрач, јаже, топка, лента...;
• осмислување на заедничка кореогра-фија со користење на
раз лични реквизити: обрачи, топки, ленти и сл...;
• учениците се подготвуваат за соодвет-на кореографија со
при мена на изучени-те чекори од народните ора;
• составување кореографија и увежбува-ње и усовршување на
истата;
• составување на кореографија на македонската натпревару -
вачка химна и друга мизика по избор на учениците;
• изведување на кореографијата според празникот на учи лиш -
тето и локалната средина на секое училиште.

ЛИКОВНО ТВОРEШТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да се поттикнува да
го користи цртачкиот
ма теријал за цртање
според своја замисла.

Цртање • Цртање на честитки за Нова година, за роденден на соучени-
ците, родителите и други поводи;
• цртање на покани, цртежи за разубавување на родителското
пано;
• илустрирање на текстови (свои и на други автори), илустра-
ција за училиштен весник;
• цртање на реквизити за игри на улоги и сл. 
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да применува сликарска
техника по свој избор при
реализација на својата зами-
сла.

Сликање • Сликање на честитки, цртежи за разубавување на училницата, роди-
телското пано и училиштето;
• сликање врз хартија добиена со рециклирање од страна на постари
ученици (изработка на покани, честитки и сл.);
• илустрирање на текстови (свои и на други автори), изработување на
корици на книгата за народно творештво, илустрација за учи лиш тен
весник;
• украсување на предмети (теракота) инспирирано од народното тво -
рештво и обичаите од различни култури, на пр., украсување на бар -
даче, глинени садови и играчки, украсување на велигденско јајце, укра-
сување на кошничка за собирање на јајца за Денот на пролетта и сл. 

• Да истражува и открива
својства на нес тандардни
ликовни ма теријали за
цртање и сликање и тие соз-
нанија да ги користи при
сопственото ликовно изра-
зување.

Ликовни
истражувачки
активности

• Сликање и цртање на различни подлоги, како на пр., текстил, ка мен,
дрво, картон и сл. ;
• откривање на својствата на различни материјали и користење на тие
сознанија за изработување на свој цртеж или слика, на пр., цр та ње и
сли кање со боја од зеленчук или овошен плод, цртање со стап чиња за
уши, сликање со прст, со стара четка за заби потопена во боја, цртање и
сликање со стара шминка и сл.

• Да истражува и открива
својства на различни мате-
ријали што можат да се пре -
обликуваат во разни форми;
• да се охрабрува на раз лич -
ни начини да претставува
тродимензионален простор
во соодветен сооднос. 

Обликување
на просторот

• Запознавање со техниката на работа со фимо-маса и изработување на
украсни шноли, обетки, ѓердани, брошеви, беџеви за своето одделение,
украси и др. (што може да се изложи на изложби по повод патронен и
друг празник, да се изложи на продажна изложба, хуманитарна акција
и сл.);
• обликување и компонирање од веќе оформени природни облици како
што се: гранки, плодови, семиња, лисја, мешунки, суви стебленца на
полски растенија; 
• активности со хартија (ленти од хартија, облици, парчиња и цилин-
дри од хартија) и изработување на плик за писмо, кесичка за подароци,
цветови, украси за елка; оригами и сл. 
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да се охрабрува да користи
техники на применетата умет -
ност во работата со раз лич ни
материјали, изработувајќи раз -
лич ни предмети што имаат и
естетски квалитети. 

Дизајн • Облепување на пластични чаши, шишиња, кутии и изработување на
вазнички, кутии за моливи, за  подароци и сл.;
• изработување на предмети за секојдневна употреба, украси и сл. од
от паден материјал (кутии, картонски влошки за јајца, делови од др ве -
ни штипки, стиропор, јута, коноп и сл.);
• ткаење на килимче, коледарска торбичка и сл. од волница, платнени
ленти, пластични ленти, дебела волна и др. 

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Во рамките на наставниот предмет tворешtво наставникот не
би требало кај учениците да ги попречува невообичаените
идеи, мислења и неверојатните претпоставки како извор на
творечко мислење. Секогаш треба да ги поттикнува учениците
слободно да се изразуваат, а секоја нивна творба треба пози-
тивно да се вреднува. Во ниеден облик на творечкото изразу-
вање на учениците не се инсистира на копирање на готови мо-
дели и користење на шаблони.
При реализацијата на програмата непосредните реализатори
мора да поаѓаат од развојните можности и интереси на децата
од 9 до 10-годишна возраст и, се разбира, неопходно е да се
почитуваат индивидуалните можности, способности и инте-
реси на секој ученик/ученичка одделно.
Предложените активности во оваа наставна програма се надо-
врзуваат на голем дел од реализираните цели од наставните
програми по: ликовно образование, музичко образование, ма-
кедонски, албански, турски или српски јазик, физичко и здрав-
ствено образование од прво до трето одделение, а интегрира-

ното планирање и реализација продолжува и натаму. Учени-
ците кои овој предмет не го избрале во четврто одделение мо-
жат да го одберат за прв пат во петто одделение.  
За реализацијата на целите наставниците треба да организи-
раат практични манипулативни и истражувачки активности
на учениците: манипулација со материјали, предмети, ис тра -
жу вање на ликовни и музички својства на средствата и мате-
ријалите, разложување, составување, конструирање, ис тра жу -
ва ње на сопствените моторички способности, гласовни мож -
ности, изнаоѓање на решенија со комбинирање на идеи и сл.
Во однос на дидактичко – методичкото обликување на настав-
ниот час, ја нагласуваме потребата од максимална примена на
дидактичката игра и истражувачките активности на децата.
Притоа пожелно е да се применува групната и индивидуалната
форма на работа, а најмалку фронталната. Многу е важно да се
обезбеди пријатна и опуштена атмосфера во училницата, во
која учениците слободно и со задоволство ќе изнесуваат свои
идеи и ќе ги реализираат, а, исто така, ќе ги прифаќаат и по чи -
ту ваат идеите и творбите на соучениците.
Најпрвин наставникот, имајќи ги предвид сознанијата за секој
ученик/ученичка (добиени со следење на способностите, мож -
нос тите, интересите и анализата на трудовите во портфоли о -
то во претходните три години) и разговорите што ќе ги води
со секој/а од нив ќе му/ѝ помогне на секој/а ученик/ученичка
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да се вклучи во соодветни активности. Поради различните ин-
тереси и можности на учениците во паралелката, програмата
условно е поделена на четири дела: gоворно, ликовно, музичко
tворешtво и музика и dвижење, така што сите ученици ќе из-
берат што најмногу ги интересира и каде се чувствуваат најси-
гурни, во рамките на 36 часа годишно на овој предмет. Така, по
согледувањето на интересите на учениците ќе се одберат под -
рачјата и целите кои ќе бидат реализирани и заедно ќе се до-
говори годишната програма на сите активности во паралелка -
та (конкретни активности, рокови, одговорни ученици, на чи -
ни на презентација). Се разбира дека во текот на годината мо -
жат да се вклучуваат и во други активности, иако на почетокот
на годината за нив не биле заинтересирани најважно е да го
задоволат својот интерес и да чувствуваат задоволство во реа-
лизација на активностите. 
Пожелно е активностите на учениците да бидат меѓусебно по-
врзани (на пр., група ученици ќе пронајде или ќе напише свој
текст за драмска претстава и ќе напише плакат и покани, друга
група ученици ќе се погри-жи за цртање на плакатот, покани -
те, изработка на реквизити, делови од костумите и сценогра-
фијата, друга група ученици ќе изведува звучни ефекти, ќе од-
бере музика што ќе ја придружува претставата, а доколку мо -
жат и ќе пеат или свират на детски или други инструменти).
Доколку има повеќе од три паралелки на четврто одделение
во училиштето наставниците можат да се договорат и да фор -
ми раат различни групи, според сопствениот афинитет и инте-
ресите на учениците. 
Наставата по творештво може да се реализира на различни
места (специјализирани училници, сала во училиштето, ателје
и други различни простории), но најчесто во соодветните кат -
чи ња во училницата.
Би било добро уметничкото, јазичното, етнолошкото и му зич -
кото катче да ги имаат сите средства и материјали согласно
Нормативот за простор, опрема и наставни средства. За ликов-
ното творештво ќе се користат и природни материјали собра -
ни од прошетките во природата, посетите на различните ин-

ституции, фабрики, материјали донесени од родителите (при-
родни и отпадни материјали како на пример, кутии, парчиња
текстил, различни видови хартија, мека жица, семиња, ши шар -
ки од елка, костени, чипки и бисерчиња (монистра) со раз лич -
на големина, форма и боја, конец со различна боја и дебелина,
волница и сл.).
Сите ученички творби позитивно се оценуваат и треба да би -
дат презентирани пред целата паралелка, останатите ученици
во училиштето, родителите, па и на ниво локална самоуправа
и пошироко. ќе се организираат презентации по повод раз лич -
ни празници во училиштето, продажни изложби на творбите
во име на хуманитарни акции и сл. Добро е да се воспостави со-
работка меѓу помалите и постарите ученици од училиштето и
другите институции во локалната самоуправа. Така, куклите и
маските што учениците ќе ги направат можат да се подарат на
помалите ученици, маските, костумите за денот на шегата, ук -
ра сите, честитиките и предметите за секојдневна употреба мо -
жат да се подарат на други деца и возрасни (на пр., на деца без
родители, на лицата во домовите за стари лица и др.). Харти-
јата што постарите ученици (на пр., од шесто одделение) со ре-
циклирање ќе ја направат во рамките на предметот природни
науки и техника, ќе можат да ја користат учениците од четврто
и петто одделение за сопствено ликовно изразување.
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6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

За да се оценат постигањата на ученикот/ученичката неоп -
ходно е:
• да се разговара со ученикот/ученичката и да се добијат соз-
нанија за претходните искуства и интересите за различните
ви дови на детското творечко изразување;
• да се набљудува (постојано и навремено) учени кот/ уче нич -
ката додека манипулира со конкретни предмети, средства, ма-
теријали, инструменти, додека творечки се изразува, за време
на презентацијата и сл.;
• да се следи континуирано односот на ученикот кон работата,
соработката со врсниците, покажаната иницијативност, љубо-
питност, упорност во реализацијата на избраните активности.
Врз основа на целокупните податоци добиени од следењето и
формативното оценување наставникот го цени постигнување -
то на секој/а ученик/ученичка поединечно и ги формулира во
описна и бројчана оценка. Основен критериум при оценување -
то е учеството, залагањето и соработката со другите уче ни ци,
а не крајниот резултат (продуктот) од активностите. На крајот
на наставната година постигањата на учениците се оценуваат
со бројчана оценка.

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативот за простор, опрема и на наставни сред-
ства за I до VI одделение донесен од страна на министерот за
образование и наука со решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008
година.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Наставата по tворешtво во четврто одделение може да ја из-
ведува лице кое завршило:
• педагошки факултет – професор за одделенска настава;
• филозофски факултет – дипломиран педагог.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Љиљана Самарџиска – Панова, советник во БРО, координатор
» д-р Снежана Димчевска, Факултет за музичка уметност -
Скопје
» Веселинка Радева, ЈУДГ „Астибо“ – Штип 
» Лидија Нарашанова-Смилевска, ОУ„Кочо Рацин“ – Скопје
» Марија Митева, ОУ„Ј. Х. Песталоци“ - Скопје

Наставната програма по tворешtво за четврто одделение на
деветгодишното основно образование ја донесе министерот за
образование и наука со решение бр. 07-4088/1 од 22.05.2008
година.
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МУЗИЧКО ОBРAЗОВAНИE

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот музичко образование за IV од-
деление за деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Музиката е исклучително важен дел на човековата култура и
живот и таа треба да има свое значајно место во воспитанието
и образованието. Целта на наставата по музичко образование е
децата да ја засакаат музиката, кај нив да се вроди желба за ак-
тивно занимавање со неа: да пеат, свират и слушаат музика, да
ги развијат своите музички способности. Музичкото образова-
ние, како задолжителен предмет за учениците од I до IX одде-
ление, треба да го подготви ученикот за живот, т.е да го оспо-
соби да стане активен корисник и чинител на музичката кул-
тура, како во училиштето, така и во секојдневниот живот. 
Предметот музичко образование во наставниот план е заста-
пен со по 2 часа неделно, односно 72 часа годишно за учени-
ците од I до V одделение и со по 1 час неделно изучување за
учениците од VI до IX одделение, односно 36 часа годишно.
Заедно со ликовното образование и со другите содр жини при-
сутни во одредени предмети (на пример, во мајчиниот и стран-
скиот јазик), музичкото образование треба да влијае врз обла-
городување на учениците, развојот на нивните естетски чувс -
тва, способноста за разбирање и доживување на музичката
умет ност, за да им се овозможи постепено да се вклучуваат и
да учествуваат во музичкиот живот во својата околина.
Изучувањето на музиката, од најраните години во развојот на
детето, е идеално за комплексното делување врз детската лич -
ност, за силно поттикнување на позитивните емоции, креатив-
носта, самостојноста, тимската работа и одговорноста. Му зич -
кото образование треба да даде значаен придонес во развојот
на детето, во стекнувањето на култура на однесувањето, како
и во поттикнување на музичкото изразување.

2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:
qда ги спознава основните музичко-изведувачки активности
(пеење, свирење на детски музички инструменти, музичко-
ритмички активности), како и слушањето музика;
qда ужива во убавината на музиката;
qда ги развива музичките способности;
qвербално да се изразува за слушаната музика;
qда се поттикнува да пее, свири, игра, слуша музика и да ги
осознава своите претпочитувања во музичката дејност;
qда се ослободи од стрес, емоционална напнатост преку слу -
ша ње музика и омилените видови на музичката дејност;
qда ги открива своите музички претпочитувања и прет по чи -
тувања на другите;
qда ги почитува своите претпочитувања и претпочитувањата
на другите;
qда се запознае со посложени музички дела од различни сти-
лови и жанрови, како и со примери од народното музичко тво -
рештво;
qда го усвојува нотното писмо;
qда го применува читањето на нотниот текст во музичко-из-
ведувачките активности (пеење, свирење на ДМИ, музичко из -
разување и творење);
qда ги усвојува музичко-теориските поими;
qда ги препознава на слух музичките карактеристики и да ги
именува со музичко-теориските поими;
qда стекне позитивен став за народното творештво и народ-
ното музичко творештво;
qда ги знае основните елементи и карактеристики на народ-
ното творештво и народното музичко творештво;
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qодговорно да ги извршува задачите;
qда покажува смисла и желба за тимско работење;
qда покажува толеранција;
qда покажува подготвеност да му помогне на другиот;
qда ја користи информативната компјутерска технологија во
музичкото изразување.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:
qда применува правилна вокална интерпретација;
qда го развива опсегот на гласот;
qда пее песни со разновидна мелодиска линија, различни по
карактер и содржина;
qда развива навики за активно слушање музика;
qда препознава и именува основни видови на темпо;
qда препознава и именува основни видови на динамика;
qда свири на ДМИ (мелодиски и ритмички);
qда ги усвојува елементите на нотното писмо;
qда се оспособува за пеење и свирење по ноти;
qда се воведува во музичката граматика;
qда се поттикнува за позитивен став за народното творештво
и народното музичко творештво;
qда се воведува во спознавањето на основните елементи и ка-
рактеристики на народното творештво и народното музичко
творештво; 
qда се поттикнува за сопствено музичко изразување.
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот- ученичката:
• да применува правилен
пе јачки став;
• да развива дикција;
• да доживее и употреби
двој на поделба на ударот
во изговарање на бројал-
ките;
• да го развива опсегот на
гласот;
• да пее правилно песни
раз лични по содржина и
карактер;
• да се поттикнува да ги
применува основните ви-
довите темпа (брзо- бавно)
во пеење то;
• да се поттикнува за упот -
ре ба на основните видо-
вите динамика
(силно- тивко) во пеењето; 
• да го развива умеењето
за пе ење по ноти со такти-
рање;
• да се подготви за канонс -
ко пеење

• Правилен став
при пеењето
• Пеење по слух: 
детски, уметнички,
народни песни и
пес ни поврзани со
државни и верски
празници* раз лич -
ни по содржина и
карактер (опсег ц1
- ц2)
• Пеење по ноти:
елементарни ме-
лодиски вежби и
песни (со употреба
на тоновите до1-
ла1 во траење на
половини и четвр -
ти ни ноти)
• Пеење мелодии
на канони едно-
гласно (подготов -
ка за пеење на дво-
гласни канони)

• Пеење по слух
• Пеење по ноти
• Тактирање
• Парлато 
(рит мичко
читање со име-
нување на тоно-
вите) 

• Вежби за правилно пеење, држење на телото и правилно
дишење.
• Изведба на бројалки со точен ритам и јасна дикција со при-
мена на двојна поделба на удар (подготовка за изучување на
осмина нота во V одд.) (пр.: познатата бројалка „Та-ра, та-ра,
та-ра-на“ да се изговара во побрзо темпо со плескање на ра-
цете на секои два слога).
• Пеење песни различни по содржина и карактер според по-
стапката на учење песна по слух (пр,: учење на песни за го -
дишните времиња, детски песни, народни песни и др. со
опсег ц1- ц2).
• Пеење по слух на кратки мелодиски мотиви со употреба на
тоновите од до1- ла1 ( пр.1: наставникот го пее мотивот до1-
сол1-до1 со именување на тоновите а учениците го повтору-
ваат;
пр. 2: наставникот го пее мотивот со текст, а учениците го
повторуваат со именување на тоновите).
• Пеење на елементарни вежби и песни по ноти со тактирање
според постапката на учење песна по ноти (читање и диску-
сија за литературниот текст; појаснување на нотниот текст –
нотни вредности, траења, др. знаци; читање парлато на нот-
ниот текст со тактирање; пеење со именување на тоновите
според зададената интонација на првиот тон; пеење на неу-
трален слог; пеење со текст, внимавајќи на правилната во-
кална интерпретација).
• Изведба на „Овчарска песна“- едногласно по ноти.
• Изведба на „Медо и мед“- едногласно по слух.
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МУЗИЧКA ПИСМEНОСТ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот- ученичката:
• да ги препознава и при-
менува знаците на
нотно то писмо: петтоли-
ние, ви о лински клуч,
нота;
• да ги препознава и при-
менува тоновите ла1,
ре1, до1 и фа1 на петто-
линие;
• да го применува изра-
зот темпо за соодветната
му зич ка карактеристика;
• да го применува изра-
зот динамика за соодвет-
ната му зичка карактери-
стика;
• да препознава и приме-
нува четвртина и
полови на нота ;
• да препознава и приме-
нува четвртина и
полови на пауза;
• да го препознава и при-
менува знакот за продол -
жување на нотна вред-
ност – корона; 
• да препознава и приме-
нува знаци за повтору-
вање и прима и секунда
волта.

• Елементи на нот-
ното писмо: нота,
пет толиние, вио-
лински клуч (пов-
торување)
• Положбата на то-
новите сол1 и ми1
на петтолиние
(пов торување)
• Поставување на
тоновите: ла1, ре1,
до1и фа1 на петто-
линие
• Темпо (како стру -
чен израз)
• Динамика (како
стру чен израз)
• Четвртина и по-
ловина нота
• Четвртина и по-
ловина пауза
• Знак за про дол -
жу вање на нотна
вредност - корона
• Знаци за повто-
рување и прима и
секунда волта

• Положбата на тоновите
сол1 и ми1 на петтоли-
ние (ноти) - повторува -
ње
• Положбата на тоновите
на петтолиние (ноти):
» ла1
» ре1
» до1
» фа1
• Темпо (поимот се вове-
дува како стручен израз
наместо брзина и како
под готовка за разработ -
ка на поимот во V- одд.)
• Динамика
(поимот се воведува ка -

ко стручен израз наместо
јачина и како подготовка
за разработка на поимот
во V- одд.)
• Траење
• Четвртина нота 
• Половина нота
• Четвртина пауза
• Половина пауза
• Корона
• Знаци за повторување
(:II;  II:   :II)
• Прима волта
• Секунда волта

• Примена на елементи на нотното писмо: нота, пет-
толиние, виолински клуч преку ритмички вежби (из-
говарање парлато, свирење на ДМИ - ритмички) и
вежби за запишување.
• Вежби за запишување на тоновите сол1 и ми1;
• вежби за визуелно препознавање на тоновите сол1
и ми1 на петтолиние;
• пеење и свирење по ноти на мелодиски вежби со
тоновите сол1 и ми1;
• воочување на тоновите: ла1,ре1,до1и фа1 на петто-
линие; 
• вежби за запишување на тоновите ла1, ре1, до1 и
фа1 на петтолиние;
• вежби за визуелно препознавање на тоновите ла1,
ре1, до1 и фа1 на петтолиние;
• пеење и свирење по ноти на мелодиски вежби со
тоновите ла1, ре1, до1и фа1.
• Препознавање и воочување на основните видови
темпо (брзо - бавно) преку пеење, слушање музика,
свирење на ДМИ (пр.: Изучената песна или бројалка
се пее (изговара) во брзо и  бавно темпо, се одреува
видот на темпо и се дискутира кое темпо е соодветно
на дадената песна (бројалка).
• Препознавање и примена  на основните видови на
динамика (силно - тивко) преку пеење, слушање му-
зика, свирење на ДМИ (пр.: Изучената песна или бро-
јалка се пее (изговара) со силна и тивка динамика, се
одредува видот на динамиката и се дискутира која
ди намиката е соодветна на дадената песна (бројал -
ка).
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Вежби за запишување на четвртина и половина нота и пауза;
• вежби за визуелно препознавање четвртина и половина нота и пауза;
• парлато изговарање и свирење на ритмички вежби со четвртина и половина нота и
пауза;
• пеење и свирење на мелодиски вежби со четвртина и половина нота и пауза; 
• вежби за визуелно препознавање на знакот за продолжување – корона;
• вежби за запишување на знакот за продолжување – корона;
• парлато изговарање и свирење на ритмички вежби со знакот за продолжување – ко-
рона;
• пеење и свирење на мелодиски вежби со знакот за продолжување – корона;
• вежби за визуелно препознавање на знаците за повторување и прима и секунда волта;
в вежби за запишување на знаците за повторување и прима и секунда волта;
• парлато изговарање и свирење на ритмички вежби со знаците за повторување и прима
и секунда волта;
• пеење и свирење на мелодиски вежби со знаците за повторување и прима и секунда
волта.
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СЛУШAЊE МУЗИКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот- ученичката:
• да се поттикнува за
слушање на музичко
дело (или заокружен
фрагмент) внимател -
но, концентрирано, од
почеток до крај;
• да развива способ-
ност за препознавање
на начин на изведба
(вокална, инструмен-
тална, вокално-инст -
ру ментална музика);
• да дискутира за впе -
чатоците од музиката;
• да го препознава ви-
зуелно и да го именува
инструментот труба;
• да ја доживее звуч -
нос та на оркестарот;
• да го препознава ви-
зуелно и да го именува
инструменталниот со-
став оркестарот;
• да го препознава слу-
хово и да го именува
инструменталниот со-
став на оркестарот.

• Слушање на вокал -
ни, инструментални,
вокално-инструмен-
тални музички дела
од раз лични стило -
ви и жанрови, раз -
лич ни по карактер и
со др жина
• Труба
• Оркестар

• Инструментал на
му зика
• Вокална музика
• Вокално-Инст ру -
ментална музика
• Темпо
• Динамика
• Карактер
• Инструмент труба
• Инструментален
сос тав
• Оркестар

• Слушање на ,,Триумфален марш“ од операта „Аида“ на Џ.
Верди (фрагмент):
» кратка информација за композиторот и делото;
» повеќекратно слушање со различни задачи (истата компо-
зиција може да се користи и за доживување и препознавање
на инструментот труба).
• Слушање на „Кинески танц“ од балетот „Оревокршачка“ на
П. Чајковски: 
» кратка информација за композиторот и делото;
» повеќекратно слушање со различни задачи (истата компо-
зиција може да се користи и за доживување и препознавање
на инструментален состав – оркестар).
• Слушање на „Растурена игра“ од Г. Коларовски за детски
хор (според горенаведената постапка).
• Слушање на вокални и вокално-инструментални музички
дела по избор на наставникот (според горенаведената пос -
тапка).
• Доживување на звучност на дувачкиот инструмент труба
преку слушање на „Наполитански танц“ од балетот „Лебе-
дово езеро“ на П. Чајковски.
• Откривање на името на инструментот;
• визуелно запознавање на инструментот.
• Доживување и воочување на звучноста на инструментален
состав преку слушање на I-от став од ,,Детска симфонија“на
Ј. Хајдн;
• објаснување и усвојување на поимот инструментален со-
став;
• усвојување на поимот „оркестар“ – голем инструментален
состав од изведувачи на различни инструменти.
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СВИРEЊE НA DEТСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМEНТИ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• правилно да свири на
ДМИ (ритмички);
• да се воведе во техни-
ката на свирење на блок
флејта;
• правилно да го употре-
бува прсторедот за тоно-
вите до1 – ла1;
• да се оспособува за сви-
рење на ДМИ по но ти ин-
дивидуално и
во група (инструмента-
лен состав).

Свирење по ноти:
• ритмички вежби со
четвртини и половини
ноти и паузи (ритмички
инструменти)
• Мелодиски вежби за
Блок флејти (опсег од
до1- ла1)
• Едногласни мелодии
(погодни за свирење на
двогласни канони во V-
одд.) - напамет
• Вежби со знак за про-
должување на нот ната
вредност- корона
• Вежби со знаци за пов-
торување и при ма и се-
кунда волта

• Блок флејта
• Прсторед
• Инструментален сос -
тав
• Ритмички вежби
• Мелодиски вежби
• Нотен текст

• Свирење со ритмички инструменти на вежби со
четвртини и половини ноти и паузи (пр.: ученици -
те ги препознаваат нотните вредности и паузите,
го утврдуваат нивното траење, ја изговараат веж -
бата парлато на слог „та“, ја свират со броење на
глас, ја свират со броење на наставникот, ја свират
со бро е ње во себе).
• Визуелно и слухово запознавање на блок флејта;
• усвојување на техниката на свирење на блок
флеј та (правилно седење - стоење, дишење, др же -
ње на инструментот, прсторед);
• свирење на едноставни вежби со примена на пра-
вилна техниката на свирење (опсег до1- ла1);
• свирење на едноставни вежби со знак за продол -
жување на нотната вредност - корона;
• свирење на едноставни вежби со знаци за повто-
рување и прима и секунда волта;
• свирење на едноставни партитури со ритмички и
мелодиски инструменти (пр.: мелодија кај блок
флејти и придружба со ритмичките инструменти).
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МУЗИЧКA ГРAМAТИКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да го доживее мотивот
преку поврзаноста на
му зиката со литератур-
ниот текст;
• да го усвои поимот мо -
тив преку споредба на
литературниот текст со
нотниот текст;
• да го препозне моти-
вот во песни и вежби;
• да ги воочи и претс та -
ви мотивите со различ -
ни симболи.

• Мотив • Мотив Изразно читање на литературниот текст на песната ,,Зима,
зима” со јасна дикција и динамичко нијансирање. 
Текст на песната: „Зима, зима, снегот снежи, студот стега,
секој бега“.
I активност: Секој ученик да изброи од колку збора е соста-
вена песничката ( 8 збора).
II активност: Наставникот го пее литературниот текст, а
учениците треба да воочат мелодиско движење на зборови -
те во песната.
III активност: Усвојување на мелодијата на песната со лите-
ратурен текст (по слух).
IV активност: Наставникот пее мотиви со именување на то-
новите, а учениците повторуваат со зборови (воочување и
поврзување на мотиви од тонови со мотиви од зборови. 
• По истата постапка може да се воочи мотивот во други
песни, вежби преку свирење на ДМИ и др.
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НAРОDНО МУЗИЧКО ТВОРEШТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да го усвои поимот на-
родно творештво;
• да ги именува елемен-
тите од народното тво -
рештво ;
• да го усвои поимот на-
родно музичко тво -
решт во; 
• да ги именува елемен-
тите на народното му -
зич ко творештво; 
• да се поттикнува за
по зитивен став кон на-
родното творештво и
кон народното музичко
творештво.

• Народно творештво
(општи карактерис ти -
 ки т.е разговор, га-
танки, приказни, на-
родна музика (песни,
ора...), обичаи (коле де,
велигден, ѓур ѓов ден,
водици...) носии, кујна
• Народно музичко
тво рештво – народни
песни, народни ора и
на родни инструмен ти

• Народно творештво
• Народно музичко
тво рештво

• Проектна активност- „Народно творештво“ (соби-
рање на слики и текстови од различни извори: библио-
теки, Интернет и сл.).
Поделба на учениците по групи и поделба на задачи:
I- група има за задача да собира умотворби: гатанки,
брзозборки , пословици, народни преданиа и др.
II- група има за задача да собира грнчарии: бардаче,
стомна, вазни, тави, носии, везови и др.
III- група има за задача да собира текстови од извор ни
народни песни од различни краишта на Македонија.
IV- група има за задача да собира текстови за обичаи од
разни краеви на Македонија (Велигден. Коледе, Свадба,
урѓовден итн.).
V - група има за задача да собира слики од народни
инс трументи.
Заедничка презентација на сиоте активности со слу ша -
ње соодветни народни песни и ора.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Наставните содржини по предметот музичко образование во IV
одделение на деветгодишното основно образование даваат
можност да се реализираат интегрирано со содржините од
други наставни програми. Исто така, се дава можност за вна-
трешно интегрирано планирање на сите теми во согласност на
потребите на учениците и планираните активности. 
При реализирање на содржините наставникот треба да го пот-
тикнува и фали секое дете при музичкото изразување и не
смее да се дозволи да се прави атмосфера на компетитивност
меѓу учениците.

Наставни средства:
qаудио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, ком-
пјутер);
qдетски музички инструменти;
qдидактички средства и материјали;
qвизуелни средства (слики, фотографии, апликации и сл.)
qИнтернет, образовни софтвери.

ТЕМИ
Број на
часови

1. Пеење 10

2. Музичка писменост 25

3. Слушање музика 15

4. Свирење на детски музички инструмент 8

5. Основи на музичките форми 4

6. Народно музичко творештво 7

Вкупно: 69

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата на учениците, се прибираат показатели за нивните ак-
тивности, мотивираноста за музичко изразување, анга жи ра -
нос та на учениците, посветеноста во работата, како и тимската
работа (описно оценување во текот на годината, а на полуго-
дие и на крајот на годината наставникот изведува бројчана
оценка).
При следењето на постигањата на учениците, наставникот
тре ба особено да внимава на индивидуалниот пристап во пос -
тигањата на секое дете.

Гоdишен фонd на часови (ориенtационо)
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства
за I до VI одделение донесен од страна на министерот за обра-
зование и наука со решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008 го-
дина.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Наставата по музичко образование во четврто одделение може
да ја изведува лице кое завршило:
• педагошки факултет – професор за одделенска настава;
• филозофски факултет – дипломиран педагог.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Анкица Витанова, советник за музичко образование и
музичка уметност, БРО - Скопје
» м-р Викторија Коларовска-Гмирја, вонреден профессор на
Факултетот за музичка уметност - Скопје
» м-р Владимир Лазаревски, Факултет за музичка уметност –
Штип
» Вера Ангеловска, наставник - ОУ „Кузман Ј.Питу“ - Скопје
» Марина Васиќ-Стефановска, наставник - ОУ „Коле Неделеков-
ски“- Скопје

Наставната програма по музичко образование за четврто одде-
ление на деветгодишното основно образование ја донесе ми-
нистерот за образование и наука со решение бр. 07-4071/1 од
22.05.2008 година.
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ЛИКОВНО ОBРAЗОВAНИE

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование донесе наставна
програма по предметот ликовно образование за IV одделение
на деветгодишното основно училиште.
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2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:
qда ги развива способностите за непосредно набљудување и
воочување на особеностите на формите, линиите, боите, про-
порциите, заемниот однос на деловите (конструктивни компо-
ненти), на предметите и другите визуелни појави во приро-
дата;
qда ги развива способностите за компонирање на ликовните
елементи и формирање на естетска целина;
qда се оспособува самостојно да расудува, заклучува и ло гич -
ки да ги применува искуствата и сознанијата;
qда ја развива свеста за примената на естетиката во уредува-
њето на просторот за живеење, меѓусебната комуникација и
примена на уметноста во производството;
qда ја проширува ликовната писменост и да ги развива креа-
тивните способности преку решавање на ликовни проблеми;
qда го развива визуелното мислење преку практична и тео-
ретска работа;
qда се воведува во системот на визуелни знаци присутни во
општествениот живот (сообраќајни знаци, амблем и сл.);
qда се оспособува за ликовна работа по природа, фантазија,
тематска работа;
qда развива осет за боја, линија, форма, форма во простор,
един ство во композиција;
qда формира навики за индивидуален творечки однос во рам-
ките на ликовната работа и други активности во животот;
qда ги развива способностите за истражување и флексибилна
примена на нови ликовни материјали и постапки за работа и
стекнување технолошки искуства;
qда формира работни навики и способност за организација на 

работниот процес: планирање, проектирање, творештво и ва-
лоризација на резултатите;
qда го развива интересот кон ликовното творештво и да се
оспособува ликовните и естетските искуства да ги применува
во учењето, општествениот живот и работата;
qда се поттикнува да се грижи за природата и уредувањето на
непосредната околина;
qда се запознае со ликовните дела од познати мајстори и со
компонентите на ликовните дела и да изградува ликовен кри-
териум;
qда ги поврзува ликовните сознанија и активности со
содржините на другите наставни програми;
qда се поттикнува да се грижи за културното наследство на Р.
Македонија;
qда се оспособува за истражување, комбинирање и креирање
со компјутер.
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Ученикот/ученичката:
qда запознава и да користи нови поими и термини од ликов-
ната уметност;
qда користи разни ликовни материјали и да ги усовршува тех-
никите за цртање, сликање, обликување во просторот, модели-
рање и градење, графика, визуелни комуникации и дизајн во
ликовното изразување;
qда ги изразува самостојно и слободно своите сознанија, чув-
ства, доживувања и впечатоци, мисли и фантазија со помош на
ликовниот јазик и творештво;
qда ја развива способноста за аналитичко набљудување и да
забележува слични и разновидни форми во природата и ли-
ковните дела;
qда забележува богатство на линии и нивниот сооднос, како и
да ги применува;
qда ги проширува сознанијата за боите и нивните основни ко-
лористички односи;
qда ја развива способноста за проценка на просторот (над-
ворешен, внатрешен, природен, функционален);
qда се оспособува да компонира ликовни елементи (линија,
форма, боја, волумен, површина) и да формира естетска це-
лина; 
qда се поттикнува да направи избор на идеја, активност и со-
одветни средства и да состави ликовна творба;
qда се поттикнува вербално да објаснува ученичка ликовна
творба или уметничко дело;
qда се поттикнува на сопствена естетска проценка;
qда прави разлика на уметнички дела од различни ликовни
подрачја (цртеж, слика, скулптура, графика, архитектура); 

qда ги применува стекнатите знаења и вештини за ликовно
изразување, како и да ги негува хигиено-техничките и работ-
ните навики;
qда гради позитивен однос кон културното наследство од
различни етнички заедници;
qда ги препознава визуелните медиуми и средства и нивната
функција;
qда умее да ја користи компјутерската техника за ликовно
изразување;
qпреку ликовното творештвотода се ослободува од стрес.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

CРТAЊE 

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:  
• да ја развива перцепцијата и да уви -
дува разлики во природниот прос тор
(езеро - планина, ливада у ли ца);
• да набљудува и препознава функ -
ционален простор (училница, соба, ку-
тија, торба и сл.);
• да воочува и споредува целина и
детаљ; 
• да развива поголема визуелна осет -
ливост;
• да воочува ритам во природата и да
го применува во цртежот;
• да забележува светло и сенка и со
сенчење да ја претставува сенката на
предметите;
• да ја развива креативноста и ум еш -
носта во изразувањето со користење
на линии со различен карактер и гус -
тина;
• да забележува визуелно и тактилно
разлики на текстура во природата
(маз но-рапаво, тврдо-меко, бодливо…);

Средства за цртање
и нивната употреба

Ликовни елементи
во цртањето

Цртање

Естетско проценува -
ње

•Природен
прос  тор
• Функционален
простор
• Светлосенка
(пов торување)
• Густина на 
ли нии
• Контура 
(повторување)
• Детаљ 
(повторување)
• Ритам
(повтору вање)
• Насока
• Површина
• Симетрија
• Асиметрија
• Текстура
• Лавиран туш
• Бајц

• Набљудување (директно или преку фотогра-
фии или други визуелни средства) на приро-
ден прос тор: езеро, планина, улица, шума, во-
допад и др. и воочување на разлики во дла бо -
чи ната и ширината на просторот.
• Набљудување на функционален простор: ку -
ќа, училиште, соба, кутија, торба и воочување
на визуелните разлики во однос на природни -
от прос тор.
• Со тенка четка, монохромно (бајц, туш, тем  п -
е  ра, водни бои и др.) црта линии со различна
дебели на, интензитет, прецизност, насока (мо -
е то учи лиш те, училиштен двор, мојата соба,
мојот дом).
• Ги набљудува промените на изгледот на
пред метите: светло – сенка при различно ос -
вет лува ње и со сенчење ликовно да ги претс -
тави.
• Црта мотиви од непосредната околина кои
овоз  можуваат примена на линијата како текс -
ту ра, контура (пр. старо дрво).
• Набљудува и допира предмети и површина со
разновидна текстура (кора од дрво, пластика,
крз но, еж, почва, трева) и преку разновидни
линии ис тите ги прикажува на својот цртеж;
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да претставува со цртање видови текс -
тури;
• да препознава сличности кај разнородни
и разлики кај истородни об ли ци;
• да користи креативно и да комбини ра
линии, светло – сенка и текстура;
• да користи ритам и контраст на ли нии и
облици во својот ликовен израз;
• да перцепира разновидност на об ли ци,
форми, големини, симетрија и асиметрија
во природата;
• да стекнува елементарни знаења за симе-
тријата и истата да ја применува во цр те -
жот;
• да ги усовршува вештините за упот реба
на тушот;
• да стекнува нови знаења и вештини пре ку
совладување на нови техники и постапки-
лавиран туш, бајц;
• да се оспособува за визуелното и тактил-
ното помнење и истото да го корис ти за
кре ативно изразување и компонирање во
ликовна целина;
• да ја користи фантазијата за ликовно из -
разување на слушаната музика (од акус тич -
ки во ликовен симбол);
• да набљудува уметнички дела (цр те жи) и
стекнува основни сфаЌања за уметничкиот
простор;
• да го открива и анализира богатс т во то на
линии (испреплетеност, контраст, ритам,
текс тура и др.) на цртежи на поз нати умет-
ници.

• црта луѓе и животни во група и преку цртеж претста-
вува активност и движење (спортисти, играорци, јато
пти ци и др.);
• во природата го забележува ритамот на формите и ли-
ниите и истите ги применува како декоративен елемент
(дрворед, ограда, скали и др.);
• црта со техника лавиран туш мотиви од екологија;
• црта случки од секојдневниот живот (роденден, свадба,
циркус, приредба и др.);
• црта природа во различни годишни времиња и при ка -
жува природни појави и слободно, креативно комбинира
ликовни елементи;
• набљудува, забележува и црта симетрични форми (пе-
перутка, вазна, шише, анфас и др.) со користење на ИКТ;
• набљудува, забележува и црта асиметрични форми
(про фил, животно, возило…) со користење на ИКТ;
• црта по набљудување, помнење и фантазија;
• по сопствена замисла со линии, плоштини и текстури
визуелно трансформира музика во цртеж;
• со туш и перце претставува контраст на текстури;
• набљудува, доживува и коментира цртежи од познати
македонски или странски ликовни уметници, на нив во -
оч ува видови линии, текстури, насоки, густини на линии
и др.
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СЛИКAЊE 

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да знае да ги користи соодветно по-
длогите, приборот и сликарските мате-
ријали;
• да воочува односи на бои и тонови,
како и да создава претстава за колори-
стички појави во природата и умет нич -
ките дела;
• да ги забележува боите и тоновите во
непосредната околина и со сликање да
ги претставува;
• да воочува и препознава ахроматски
и хроматски бои;
• да препознава и да применува при
сли кањето комплементарен контраст
на бои; 
• да ги препознава и применува комп -
лементарните парови: зелено-црвено,
жолто-виолетово, портокалово-сино;
• да врши во сликањето синтеза на
бит ното и елимирање на небитните
елементи и детали;
• да стекнува елементарни знаења за
ме шањето на ахроматските бои и до-
бивање на тонови со различна валерс -
ка вредност;
• да стекнува нови знаења преку совла-
дување на нови техники и постапки-
лавиран туш, бајц;
• да ги комбинира креативно боите со
форми, текстури;

Основни сретства за
сликање и нивната
употреба

Ликовни елементи
во сликањето

Сликање

Колаж

Естетско процену-
вање

• Хроматски бои (пов-
торување)
• Ахроматски бои
(повторување)
• Градација на бои и
тоно ви
• Комплементарен
конт раст
• Комплементарни
парови
• Гваш (повторување)

• Набљудува и открива во непосредната
околина богатство на бои и тонови, нив-
ните односи и тие искуства ги користи
при сликањето (слика пејзаж).
• Со споредување на детска творба и неј-
зина фотокопија воочува разлика на хро-
матски и ахроматски бои.
• Слика со ахроматски бои (град, загаде-
ност и сл.).
• Во природата ја забележува тонс ката
гра дација, споредува и забе ле жу ва раз ли -
ки во тонот (светол, те мен, најтемен, нај-
светол тон).
• Споредува, степенува и креативно во
тех ника гваш применува градаци ја на то-
нови (хроматски и ахроматс ки).
• На круг на бои препознава и по ка жува
комплементарни парови.
• Во техниката колаж прикажува комп ле -
ментарен контраст.
• На палета меша бои и слика со нив по
соп ствена замисла.
• Спонтано меша бои и користи неколку
тонови (градација на тон- хроматски или
ахроматски).
• Слика луѓе, животни, појави и спонтано
користи ритам, контраст и сликарска тек-
стура.
• Слика по слушана музика.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да ги изразува своите емоции преку кон-
траст: светло-темно или комплементарен
колорит;
• да комбинира креативно форми, бои,
ритам, големини;
• да истражува и експериментира со ликов-
ните техники и елементи;
• да се оспособува да комбинира линеарен
цртеж и текстура и на истиот да интерве-
нира со акварелни бои или гваш.

ОBЛИКУВAЊE ВО ПРОСТОРОТ, МОDEЛИРAЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ ученичката:
• да умее фокусирано да набљудува,
ист ражува и воочува визуелни раз ли -
ки и волумени на на истородни и на
разнородни форми;
• да се оспособува да ја забележува
три димензипналноста на предметите
во просторот;
• да се поттикнува да обликува триди-
мензионална фигура;
• да диференцира (разликува) раз лич -
ни пропорции: големо-мало, цело-де -
таљ;
• да ги усовршува и користи при моде-
лирањето разните постапки на работа;
• да воочува и препознава и да користи
симетрија или асиметрија;

Основни средства за
моделирање

Ликовни елементи
во моделирањето

Моделирање

Основни средства за
градење

Ликовни елементи
во градењето

Градење

• Композиција
• Симетрија
• Асиметрија
• Релјеф
• Скулптура

• Активности за разликување и модели-
рање фигури со различни пропорции: го-
лемо-мало, цело-детаљ.
• Моделирање фигура на човек (фудба-
лер, тенисер, играорец, балерина, ковач).
• Моделирање животни и прикажува по-
реални односи и пропорции и поголем
број на детали;
• моделирање разни постапки на додава -
ње, одземање, длабење, гребење, перфор -
ирање и цртање.
• Моделирање и компонирање геометри-
ско тело и слободен волумен (човек сед-
нат на коцка).
• Користење линии и на човечка глава
(портрет) прикажување повеќе детали и
изразување емоции.
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Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• да ја усовршува умешноста за корис тење
материјали за тридимензионално облику-
вање и при обликувањето да при менува
разни постапки (кинење, ле  пење, составу-
вање, врзување, преви т кување и др.);
• да составува ликовна целина – асамб лаж
од предмети од разновидни материјали
(дрво, хартија, пластика); 
• да забележува елементарни ликовни ка-
рактеристики на релјеф, скулптура;
• да умее да разликува релјеф и полна пла-
стика;
• да се запознава со различни скулп ту ри
во секојдневниот живот.

Естетско
проценува ње

• Користи отпадни материјали за ликовно изразу-
вање, составува, лепи и др. (прави макети на град,
сообраќај, возила, архитектура).
• Со компонирање на готови форми (делови од
пред мети) да создава сложена композиција во про-
стор – асамблаж. 
• На уметничко дело (скулптура) да забележува де-
тали, движење, текстура, линии, волумен, боја.
• Посетува споменик, визуелно и тактилно анали-
зира (скулптура, биста, релјеф, фонтана).
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ГРAFИКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ ученичката:
• да се оспособува во природата да
воочува контраст: светло-темно, црно-
бело и истиот да го применува во гра-
фиките;
• да споредува темни линии и плош -
тини на бела хартија и бели линии и
плоштини на црна хартија;
• да стекнува елементарни знаења за
графиката како ликовно подрачје;
• да се запознае со поимите позитив и
негатив;
• да умее самостојно да печати моноти-
пија;
• самостојно да изработува матрица за
картон-печат и да печати;
• да совлада некои постапки за пе ча те -
ње: употреба на валјак, нанесување на
боја, печатење;
• да создава со печатењето дезени,
шари и истите да ги користи во дизај-
нот.

Што е графика?
Основни материјали
за печатење
Ликовни елементи
во печатењето

Печатење

Естетско проценува -
ње

• Графика
• Матрица
• Графички 
лист- отпечаток
• Монотипија
• Картон печат
• Позитив
• Негатив

Активности за:
• набљудување на околината и забележување:
светло-сенка, темно-светло, црно-бело; 
• изразување контраст со форми исечени од
црн колаж кои ги лепи на бела хартија и фор -
ми исечени од бел колаж лепи на црн хамер;
• печатење монотипија при што креативно
при  менува линии, плоштини користејќи една
или две бои;
• изработување матрица (шаблон) за картон
печат и самостојно печати; 
• отпечатување монотипија на платно.
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DИЗAЈН И ВИЗУEЛНИ КОМУНИКACИИ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да ја открива улогата на визуелните кому-
никации и дизајнот во комуникацијата
помеѓу луѓето во секојдневниот живот;
• да стекнува знаења дека преку визуелните
и елетронските медиуми можат да се стек-
нат нови знаења;
• да ја осознае улогата на печатените ме-
диуми и графичкиот дизајн;
• да ја воочи практичната и естетската при-
мена на предметите за секојдневна упо-
треба;
• да ја воочи разликата помеѓу пишуваната
и изговорената информација;
• да ја осознае улогата на спотот, рекламата
и дизајнот во маркетингот;
• да ги воочува елементите на рекламите
(боите, буквите, знаците, симболите, пора-
ката);
• да ги воочува ликовните содржини, знаци
и симболи во печатените средства (учеб-
ници, списанија, плакати и сл.);
• да стекне елементарни знаења како да ко-
ристи боја, текст и други визуелни знаци за
да пренесе информација;
• да запознава, разликува и да создава илу-
страција, корица за книга, плакат;
• да се запознава со стрипот и неговите ко-
муникациски вредности;
• да користи компјутер за изработка на ди-
зајн.

Дизајн

Ликовни елементи
во дизајнот

Визуелни комуника-
ции

Естетско врднување

• Фотографија
• Спот
• Реклама
• Илустрација
• Корица
• Интернет 
• Стрип
• Визуелен знак

Активности за:
• разгледување фотографии со различна
со др жина , ги анализира и опишува
• Разгледување реклами во пишани ме-
диуми и откривање на информацијата
која тие ја пренесуваат.
• Правење нацрт за плакат и покана за
патронен празник на училиштето.
• Изработување на украси, честитки,
накит.
• Преку постапки на лепење, врзување,
составување и др. им ја менува првобит-
ната функција на предметите.
• Изработување идејно решение за ко-
рица на учебник.
• Ликовно да истражува, комбинира,
креира ње. со компјутер.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

• Наставните содржини од предметот ликовно образование да-
ваат можност за интегрирано целно и содржинско поврзување
со наставните предмети: мајчин јазик, математика, англиски
јазик, запознавање на околината, музичко и физичко образова-
ние. Исто така, се дава можност за внатрешно интегрирано
планирање на сите теми во согласност на потребите на учени-
ците и планираните активности.

Наставни средства:
• разни извори на учење од непосредната околина (предмети
во природата и околината);
• дидактички средства и материјали;
• визуелни средства (предмети од непосредната околина, ре-
продукции, детски творби,  апликации и сл.);
• слајдови, сликовници, списанија  и сл.;
• удио-визуелни средства (ТВ, ДВД-плеер, видеоплеер, дигита-
лен фотоапарат, дигитална камера, компјутер и други средства
зависно од предметот);
• Интернет, образовни софтвери.

ТЕМИ
Број на
часови

1. Цртање 18

2. Сликање 30

3. Обликување во просторот, моделирање и градење 10

4. Графика 6

5. Дизајн и визуелни комуникации 8

Вкупно: 72

Гоdишен фонd на часови (ориенtационо)

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата на учениците, се прибираат показатели за нивните ак-
тивности, мотивираноста за ликовно творење, колективната
соработка и сл. (формативно оценување).
Оваа компонента е составен дел на планирањето на наставни-
кот за наставата и учењето.
• Описно оценување:
» опсервација на детето-ученик;
» разговор како начин на изразување;
» вербално опишување на сопствениот цртеж;
» степен на совладување на ликовните техники;
» индивидуални креативни способности;
» учество и изведба на ликовна творба;
» воочување и препознавање на  разни предмети од непосред-
ната околина и применување во ликовното творештво; 
» презентација на ликовните ученички творби;
-» креативно изразување и творење во ликовните техники;
» препознавање на ликовни техники и материјали;
» активно учество во тимската работа и др.

Во текот на годината наставникот може да користи комбина-
ција на описно и бројчано оценување. На крајот на наставната
година ученикот се оценува со бројчана оценка.
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства
за I до VI одделение донесен од страна на министерот за обра-
зование и наука со решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008 го-
дина.

Наставата по ликовно образование во четврто одделение може
да ја изведува лице кое завршило:
• педагошки факултет – професор за одделенска настава;
• филозофски факултет – дипломиран педагог.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Трајко Јовановски, советник по ликовно образование и ли-
ковна уметност, БРО - Велес
» Ана Цветкоска - Панова, ЈУДГ „13 Ноември“- Скопје 
» Роберта Јордановска, професор во одделенска настава, ОУ
„Лазо Ангеловски“ - Скопје
» Соња Поповска-Трајковска ОУ „Димо Хаџи Димов “- Скопје
» м-р Маја РауниЌ-Киркова, асистент на Педагошки факултет –
Скопје

Наставната програма по ликовно образование за четврто одде-
ление на деветгодишното основно образование ја донесе ми-
нистерот за образование и наука со решение бр. 07-4064/1 од
22.05.2008 година.
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FИЗИЧКО И ЗDРAВСТВEНО
ОBРAЗОВAНИE

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние „Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот на образование донесе наставна
програма по предметот физичко и зdравсtвено образование за
IV одделение на деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Предметот физичко и зdравсtвено образование има значајно
место во воспитно-образовниот процес во основното образова-
ние. Програмата по физичко и здравствено образование во
про цесот на наставата се реализира со посебни содржини, веж -
би и игри кои физички го активираат локомоторниот апарат и
директно влијаат врз симетричниот и правилниот раст и раз-
вој на ученикот, ја подобруваат неговата физичка способност и
здравјето и го поттикнуваат на здрав начин на живот. Исто та -
ка, планираните активности од оваа програма го поттикнуваат
емоционалниот и социјалниот развој на ученикот. 
Освен навиките за редовно изведување на вежби за јакнење на
сопствениот организам, учениците ќе се здобијат со основните
елементи на спортот и ќе ја осознаат потребата за нивно ак-
тивно вклучување во различните спортски активности во
текот на натамошното образование и нивниот живот. 
Предметот физичко и здравствено образование е задолжите-
лен и се реализира со 3 часа неделно, односно 108 часа го диш -
но од IV до VI одделение.

2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

qда применува вежби за подготовка и правилен физички раз-
вој;
qда ги развива физичките, функционалните и психомотор-
ните способности;
qда изведува вежби за правилен и симетричен морфолошки
развој, правилно држење на телото и правилна функција на ло-
комоторниот апарат; 
qда изведува и применува правилни и координирани вежби
за јакнење, лабавење и растегнување;
qда се воведува во спортовите за развивање интерес за спор-
тување;
вда развива ориентација во просторот со вежби и комплекси
за психомоторните способности (координација на  движењата
и просторот, силата, брзината, еластичноста, снаодливоста,
рамнотежата, експлозивноста и други);
qда совладува нови вежби и елементи од основите на спорто-
вите и во игри (штафетни, карактерни, танци, игри без грани -
ци);
qда го збогатува своето спортско знаење со совладување на
правилно изведени техники и елементи од основите на атле-
тиката, гимнастиката, ритмиката, танците; 
qда ги знае и практикува правилата за игрите и рамноправно
да учествува и соработува во тим-екипа;
qда стекнува здравствено-хигиенски навики и унапредување
на здравјето;
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qда умее одмерено да постапува за позитивно превентивно
спречување и разрешување евентуални конфликтни ситуации;
qда ги учи и правилно да ги применува поимите од воспитно-
образовното подрачје физичко и здравствено образование;
qда се ослободува од стрес преку физичка активност;
qда развива култура на однесување во спортувањето (како
учесник, навивач, побеник, поразен).

Ученикот /ученичката:

qда го поттикнува правилниот физички развој (психомоторни
и функционални) со правилна изведба на природните локомо-
торни движења;
qда го развива перманентно и симетрично телото со правил -
но изведени движење и вежби во различни положби;
qда комбинира правилно и да изведува комплекси вежби за
оформување на телото;
qда го држи правилно телото во сите положби, и тоа во: се-
дење, стоење, движење (одење и трчање);
qда ги одржува и подобрува психомоторните вештини: коор-
динација на природните и спортските движења;
координација на движењето на целото тело во просторот; си-
лата; брзината; снаодливоста; експлозивноста;
еластичноста и рамнотежата;
qда совладува и правилно да изведува нови вежби и елементи
од основите на спортовите, и тоа од: атлетиката,гимнастиката
со ритмика, основите на танците, основите на спортските игри
(ракомет, кошарка, одбојка и фудбал);

qда се оспособува да умее да ги процени своите физички и
спортски способности и можности;
qда формира позитивни ставови кон физичките активности и
спортувањето;
qда се запознава со користа од спортувањето и постепено да
го открива личниот афинитет кон определен спорт;
qда се оспособува за соработка, тимска работа и фер плеј од-
несување при изведувањето на игрите и спортувањето;
qда умее да се ослободува од стрес состојби и психичка и
физичка напнатост со вежбање;
qда применува здравствено - хигиенски навики за чување и
унапредување на сопствената хигиена и здравје;
qда ги учи и да ги применува поимите од воспитно-образов-
ното подрачје физичко и здравствено образование:
спортски реквизити, справи и помагала во согласност со на-
ставната програма.

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ
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4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

ВE@BИ И ИГРИ ЗA ПРAВИЛEН FИЗИЧКИ РAЗВОЈ И ПОDГОТОВКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката:
• да се развива физички со
вежби и игри;
• да ја подобрува основ-
ната физичка подготов ка
со: правилно изведу вање
на вежбите за локомотор-
ниот апарат; 
• да го обликува  телото;
• да го држи правилно те -
лото;
• да се поставува правил -
но во организациони фор -
ми; 
• да ги развива: силата, ко-
ординацијата на дви же -
ња та; координацијата во
просторот; 
• да ја развива општата
локомоторна способност
во просторот;
• да соработува.

• Увежбување на поставување
и движење на учениците во:
две и во четири врсти; во ко-
лона по еден, по двајца и по
четворица.
• Увежбување на: вртење во
мес то, налево и надес но; вр те -
ње налевокруг (вр тење за
1800 ).
• Вежби за оформување на те-
лото и движењата: веж би за
јакнење, лабавење и истегну-
вање на: рацете и рамениот
појас, трупот и карлицата и
нозете.
• Игри елементарни, штафет -
ни, игри без граници со кори-
стење на спортски реквизити
и справи, со ка чување, слегу-
вање, провлекување, скокања
итн.

• Спортски терени
• Вртења во место
• Полигони
• Спортски рекви-
зити и справи
• Елементарни,
шта фетни, и игри
без граници 

• Увежбување на организирано поставување и
движење.
• Учениците се поставуваат симетрично и на-
времено.
• Вежби за оформување на телото за подготву-
вање на организмот за оптоварувањата на ча -
сот, како и корективно-компензаторни комп -
лекси вежби, превентивни комплекси вежби;
веж би за правилна моторна функција на локо-
моторниот апарат.
• Разни положби од спортските игри итн.
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AТЛEТИКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да ги увежбува совлада-
ните елементи од основи -
те на атлетиката и да со-
владува нови елемен ти:
пра вилно трчање со про -
мени на темпото и праве-
цот; надвлекување; шта-
фетно трчање; совладува
правилна изведба на ско-
кања; фрлања, учество во
игри;   
• да ги развива големите
мускулни групи на рацете,
трупот, карлицата и но-
зете; 
• да ги развива психомо-
торните способности и
под вижноста на локомо-
торниот апарат;
• да совладува термини од
областа на атлетиката;
• да учествува во игри со
елементи од атлетиката.

Трчање:
• Правилно трчање со проме -
на на правецот на дви же њето,
од право, цик-цак (лево - дес -
но), полукружно и кружно
• Совладување штафетно тр -
ча ње (елементарна игра)

Скокања:
• Скок од место (мерење на
екс плозивната способност)
• Скок со залет-затрчување
Основни tехники: во височина
„ножици“ и во dалечина „зgрч -
на“ tехника

Фрлање: 
Основна tехника за фрлање
tоp че во цел и во dалечина

Штафетни игри (од изучени
ат летски и други елементи)

• Ритам и правец на
движење
• Штафетно трча ње
• Техника ножици и
згрчна
• Куглање
• Доскокнување  

• Увежбување и правилно изведување на
елементите од основите на атлетиката: оде -
ње, трчање, скокање, фрлање, фаќање, по-
себно го следи движењето на рацете и но-
зете, држењето на трупот и главата.
• штафетни игри според интересот на уче -
ни ците со совладани елементи од основите
на атлетиката.
• Играње дама и организира натпреварува -
ња.
• Скокање со јаже; групни на едно јаже и ин-
дивидуални скокања.
• Скок во висина 20, 30 до 40 см, со внима-
ние во доскокнувањето (амортизација на
мека под ло га).
• Натпревари: во фрлање топче во цел; пре-
фрлување топка преку ниска мрежа со пого-
дување на определена цел; куглање со плас -
тични топки итн.
• Брзо трчање 20 метри (мерење на време).
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ГИМНAСТИКA И РИТМИКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да увежбува и совладува
нови гимнастички и рит -
мички елементи за разви-
вање на способноста на
ло комоторниот апарат и
ко ординација во просто-
рот и чувството за управу-
вање со телото во просто-
рот;
• да увежбува движења на
партер во различни по -
лож би на телото; дви же -
ње на телото во целина во
просторот и развивање на
координацијата; 
• да се воведува во ритми-
ката;
• да ги користи гимнас -
тич ките справи и основи -
те на ритмиката; 
• да развива способности
за движење со завртува -
ња; 
• да се воведува во естетс -
ко и елегантно држење на
телото и делови од него.

Комплекси вежби: Коректив -
но-компензаторни и превен-
тивно заштитни 

Акробатика: 
Колут напред и колут назад
• Стој (став) на лопатки-свеќа
• Челна вага на колено

Справи:
• Висови и нишање на ниски:
рипстоли, алки, вратило, раз-
бој, греда и др. справи: ка чу ва -
ње, висење и слегување 
• Шведска клупа 
(оdења со pоtскокнувања вр tе -
ња на клуpа скокање оd 
клуpа со мек dоскок)

Ритмика:
Ритмичко одење и трчање
Ритмички потскокнувања, мач -
кин скок, галоп скок, завр ту -
вање на една нога па на дру га
нога; основни елементи со
обрачи

• Колут назад; 
• Свеќа, стој (став)
на лопатки 
• Алки
• Јарец
• Разножно
• Ритмичко одење
и 
трчање
• Мачкин скок, 
галоп скок
• Натскоци

• Комплекси вежби со насочено влијание: ко-
рективно-компензаторски вежби и вежби за
превентивно заштитно влијание.
• Вежби за повторување на елементите колут
напред и назад (наставникот особено внимава
и асистира на учениците кои имаат поголема
килажа, кои се несигурни и имаат отпор и
страв при изведувањето на овие вежби).
• Качување, висење, нишање и слегување на
гимнастички справи.
• Штафетни игри со совладани елементи од ос -
новите на атлетиката и гимнастиката.
• Вежби за ритмика, со и без музика.
• Вежби со мосници за куративно влијание на
благата кифотичност.
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ОСНОВИ НA ТAНCИТE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да ги развива психомо-
торните вештини усо-
гласени со ритамот на
музиката; 
• да умее да игра во
склад на ритамот на му-
зиката;
• да го одржува телото и
однесувањето сообразе -
но со колективното дви -
жење;
• да развива способнос -
ти за движење и игра во
просторот.

• Совладување на ос -
новните особенос ти
на народните ора и
танци: 
» став (држење на те-
лото)
» правила на дви же -
ње (правец) 
» начин на држење за
рака и рамо

• Игри со музика:
» избор на 2 народни
ора, обука и играње
на истите со музика

Танци по избор
Карактерни игри
(особености)

• Народно оро

• Танци

• Имиња на народни
ора –танци

• Поими од правила -
та на чекорите на
тан ците и ората 

• Ритмичко изведување на одредени движења повр за -
ни со танците и елементи од танците.
• Совладување на основните особености на народните
ора и танци.
• Вежби за држење на телото, држење за рака и рамо.
• Вежбање на правилата за почеток на народното оро.
• Играње народни ора со побавно темпо и едноставни
чекори (учениците може да изберат уште едно народно
оро кое ќе го научат со музика да го играат). 
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ОСНОВИ НA СПОРТСКИ ИГРИ - КОШAРКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да ги увежбува и со-
владува елемен¬ти-те
од кошарката; 
• да ја развива
подвижноста на локомо-
торниот апарат со
топка, осетливост, коор-
динација), за
придружбата со топка. 

Основни кошаркарс -
ки елементи со топка
(големина на топката
според возраста)

• Кошарка, игра, кош
и топка

• Учениците вежбаат слободно водење и индивидуално
играње со топка која одговара на нивната возраст (топ-
ките се помали од класичните топки за кошарка).
• Елементарни и штафетни игри во кои улогата на
ученикот и топката ќе имаат доминантна улога.
• Кошаркарско слободно водење.
• Кошаркарско додавање и фаќање со две раце.
• Обично и кошаркарско фрлање во одреде-на цел
(низок кош, обрач, корпа и сл.).

ОDBОЈКA

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да ги совлада елементите
од основите на одбојката;
• да ја развива соработката,
колективниот и спортски
дух;
• да ги развива способно-
стите за игра со топ ка.

Основни елементи
на одбојката

• Одбојка
• Одбојкарско
одбивање
• Одбивање со
„чекан“
• Одбојкарска
мрежа

• Основни елементи со игри во место и движење. 
• Одбивање на мала топка од ѕид.
• Додавање на топка преку јаже.
• Додавање на топка преку ниска одбојкарска мрежа.

• Одбивање на мала топка ( со прсти, чекан и надлактици); ин-
дивидуално и во парови.
• Примена на изученото на мини игралиште преку јаже, а
потоа и преку одбојкарска мрежа ниско поставени.

Се оdбира сpорt сpореd инtересоt на ученициtе и можносtиtе на училишtеtо.
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РAКОМEТ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да ги совлада основни те
елементи од ракометот:
тех ника на ракометно фр -
ла ње - додава ње и при-
мање-фа ќа ње на топката; 
• да научи ракометен шут
во гол.

Основни елементи
во ракометот

• Ракомет
• Ракометен гол
• Ракометна мре -
жа

• Слободно ракометно водење.
• Ракометно водење во определен  правец.
• Слободно фрлање и фаќање на мала ракометна топка од
ѕид.
• Разни слободни фрлања од различни висини на телото,
од рамо гради.
• Ракометно фрлање во под со одбивање од ѕид.
• Додавање и фаќање на топка помеу двајца во место (во
висина на гради и со корис-тење на подот).
• Ракометно шутирање на гол  од место.
• Ракометно водење (слободно).

FУDBAЛ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот /ученичката: 
• да увежбува и совладува
елементи од фудбалот;
• да ја осознае улогата на
моториката поврзана со
елементите со топка, сло-
бодно водење и движење со
топка;
• да усвојува техника на до-
давањето на топката и
шутирањето во гол.

Основни елементи
во фудбалот

• Фудбал
• Водење на топ ка
во фудбалот
• Гол во фудбалот
• Фудбалско шу -
ти рање
• Фудбалско иг ра -
лиште

• Слободно водење на топка во фудбалот.
• Фудбалско шутирање во ѕид со прифаќање на одбиена
топка.
• Фудбалско додавање и примање на топка во парови во
место.
• Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во
одредена цел и во гол.
-• Игра - мал фудбал со модифицирани правила.
• Елементарни и штафетни игри со топка за фудбал.



203

НAСТAВНИ ТEМИ – ПОDРAЧЈA КОИ СE РEAЛИЗИРAAТ
ВО DОГОВОР СО РОDИТEЛИТE

q ПЛИВАЊЕ СО АКТИВНОСТИ НА ВОДА И ОБУКА
q СКИЈАЊЕ СО ОБУКА
q ИЗЛЕТИ И ПЕШАЧЕЊА
q УЧИЛИШТЕН СПОРТ
q СПОРТСКИШКОЛИ

Наставната програма за физичко и зdравсtвено образование за
учениците се организира и реализира на совладаните елемен -
ти од наставните програми. Програмата овозможува контину -
итет на претходните наставни програми со вградување на спе-
цификите за возраста и содржините кои доааат како надград -
ба во темите синтетизирајќи ги научените елементи од спор-
товите и новите елементи кои треба во наставата да се научат
сообразено со способностите на учениците со цел да се пости-
гне повисок квалитет во наставата да се научат сообразено со
спо собностите на учениците со цел да се постигне повисок
ква литет во наставата и поширок спектар на совладани еле-
менти од спортовите и постигнување на здравствени ефекти.
Првата тема Вежби и иgри за pравилен физички развој и pоdgо-
tовка останува како општа и основна потреба на учениците за
перманентно подигнување на општите физички способности и
подвижност на локомоторниот апарат и организмот во це-
лина, за што наставниците треба да обрнат внимание на избо-
рот и влијанието на вежбите, елементите и игрите со одмере -
но дозирање и разновидност во работата да се задржи и уна-
преди интересот и мотивацијата за вежбање. Наставниците
треба да обрнат посебно внимание учениците правилно да ги
изведуваат елементите со реквизити и помагала адекватно на

спосбностите и возраста.
Другите наставни теми наставникот треба да ги насочи кон со-
владување на новите елементи, правилно да се изведуваат и
воедно да го подигне спортското знаење на повисоко ниво.
Наставникот го следи морфолошкиот статус на учениците и
пре зема мерки при евентуална појава на телесни деформитети
и тоа со засилен интензитет и внимание кон овој проблем со
примена на адекватни комплекси вежби. Поради тоа на секој
час по физичко и здравствено образование задолжително се
изведуваат вежби за оформување на телото и движењата, а
нас тавникот треба на учениците да им задава и домашни за -
дачи за вежбање на вежби за оформување на симетрично тело
и движења. Учениците се мотивираат редовно и правилно да
вежбаат и да го негуваат своето тело. 
По договорот со родителите, наставникот подготвува програ -
ма за избраните содржини-теми-наставни подрачја.

Според Законот за основно образование, Концепцијата и це-
лите на наставната програма по физичко и здравствено обра-
зование, постигањата на учениците од четврто до шесто одде-
ление се оценуваат комбинирано-описно со изведување број -
чана оценка во текот на наставата и на крајот на годината со
бројчана оценка.
При формирањетона оценката наставникот води сметка за си -
те постигања на ученикот во наставата, бидејќи сите тие се по-
деднакво важни. Имено, тој оценката ја формира според ан га -
жи рањето на ученикот, спортското знаење, физичкиот напре-
док и способностите, залагањето, редовноста, комуникацијата,
фер-плеј однесувањето, соработката и помагањето, исполнува-

5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
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7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

њето на здравствено-хигиенските услови и навики пред, за
вре  ме и по изведувањето на наставата. Во физичкото и здравс -
твеното образование нема посебни часови за оценување. Нас -
тавникот на секој час ги следи постигањата на ученикот во си -
те компоненти, ги евидентира и на тие основи формира оцен -
ка. На часот по физичко и здравствено образование наставни-
кот посебно внимава наставата да ја изведува без никакви
стре сови или стрес ситуации, така што ученикот секој час тре -
ба да го заврши со позитивно емоционално чувство.
Физичките способности кај учениците се различни, па поради
тоа наставникот не смее од нив да бара или поставува какви
било норми за оценка. Секој индивидуално се оценува врз
основа на залагањето и способностите, редовноста и другите
елементи. Индикаторите на здравјето (психомоторните и фун-
кционалните способности) не се норми за оценување.

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства
за I до VI одделение донесен од страна на министерот за обра-
зование и наука со решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008 го-
дина.

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

За реализација на наставната програма по физичко и зdрав-
сtвено образование за четврто одделение на основното обра-
зование предвидени се наставници со завршен педагошки фа-
култет - професор за одделенска настав и филозофски факул-
тет– дипломиран педагог.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» д-р Зоран Радиќ- професор на Факултетот за физичка кул-
тура, претседател - Скопје
» Слободанка Бадаровска, наставник во ОУ ,,Владо Тасевски“-
Скопје
» Мирјана Андреска, наставник во ОУ ,,Владо Тасевски“- Скопје
» Златко Павловски, наставник во ОУ ,,11 Октомври”- Скопје
» д-р Насе Кондовски - кинезиолог, Биро за развој на образова-
нието - Скопје

Наставната програма по физичко и зdравсtвено образование за
четврто одделение на деветгодишното основно образование ја
донесе министерот за образование и наука со решение бр. 
07-4085/1 од 22.05.2008 година.
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ТEХНИЧКО ОBРAЗОВAНИE

НAСТAВНA
ПРОГРAМADEВEТГОDИШНО ОСНОВНО ОBРAЗОВAНИE
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Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и ра-
бота на органите на државната управа („Сл. весник на РМ“ бр.
58/00 и 44/02) член 24 и 26 од Законот за основно образова-
ние („Сл. весник на РМ“ бр.44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99,
29/02, 40/03, 42/03, 63/04, 82/04, 55/05, 81/05, 113/05, 35/06,
70/06 и 51/07), министерот за образование и наука донесе на-
ставна програма по предметот техничко образование за IV од-
деление на деветгодишното основно училиште.
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1. ВОВЕД

Наставниот предмет tехничко образование ја проучува сло же -
носта и разновидноста на природните појави и закономернос -
ти и техничко-технолошките законитости, нивното осознава -
ње и примена во секојдневниот живот и работа, како и однос -
ите меѓу луѓето во животната и работната средина. Целта на
наставата по овој наставен предмет е учениците да стекнуваат
знаења, умеења и навики од современите техничко-тех но лош -
ки области и да се оспособуваат за нивна примена во учењето,
секојдневниот живот и работа, а притоа, да го поттикнуваат и
развиваат интересот и способностите за техничко творештво
и иноваторство. Предвидените активности за учениците и на-
ставниците за откривање на поврзаноста и зависноста на зако-
нитостите на појавите и процесите во природата и техничко-
технолошките откритија и нивната примена се основа за раз-
војот и напредувањето на човекот, работата и општеството. 
Наставните содржини од наставните програми по техничко об -
ра зование се засновуваат на хуманистиичко сфаќање на при-
родата на ученикот и неговиот физички и духовен развој. 
Наставниот предмет tехничко образование, односно неговите
со држини се реализираат преку организирани непосредни
наб људувања, истражувачки постапки и активности со актив -
но искуствено учење и градење на модели и макети. 
Наставниот предмет tехничко образование според Концепци-
јата и Наставниот план за девтгодишно основно воспитание и
образование (август 2007 година) се изучува во првиот разво -
ен циклус како наставна целина; во вториот развоен период
како задолжителен наставен предмет во IV одделение со 1 час
седмично, а во V одделение со 2 часа седмично. Во VI одделе-

ние наставните содржини од техничко образование се вгра-
дени во наставниот предмет pрироdни науки и tехника што се
изучува како задолжителен наставен предмет со три часа
седмично. Во изборните наставни предмети техничкото обра-
зование се изучува во IV и V одделение низ содржини за
tворешtво со 1 час седмично и како изборен наставен премет
tехничко образование во VI, VIII и IX одделение (страна 83-84
од наведената Концепција).
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2. ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНИОТ ПЕРИОД
ОД IV ДО VI ОДДЕЛЕНИЕ

3. ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА 
ВО IV ОДДЕЛЕНИЕ

Ученикот/ученичката:

qда развива интерес и способност за техничко творештво;
qда развива интерес и желба за нови сознанија од техниката и
технологијата со користење на различни извори на учење;
qда запознава економски, социјални, техничко-технолошки и
етички аспекти на работата и нивното влијание на развојот во
општеството;
qда се оспособува за набљудување, опишување и споредување
на предметите и појавите во техниката и технологијата.

Ученикот/ученичката:

qда се развива интерес и способности за техничкото
творештво;
qда стекнува основни техничко-технолошки знаења, умеења и
навики; 
qда се оспособува за примена на основните техничко-тех-
нолошки знаења, умеења и навики во учењето, работата и се-
којдневниот живот;
qда ги проширува и открива сознанијата за својствата на ма-
теријалите (хартија, ткаенина, дрво и др.);
qда се оспособува и формира позитивни ставови за односите
меѓу луѓето во општеството;
qда ги проширува знаењата и умеењата за безбедно движење
во сообраќајот;
qда развива култура на однесување во сообраќајот.
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ГРAFИЧКA ПИСМEНОСТ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката
• да го осознае значењето
на работното место;
• да ги осознае видовите
технички линии и нивната
правилна употреба;
• да го открива и запозна -
ва патот од идеја до реали-
зација;
• да ги употребува основ-
ните мерни единици: ме -
тар, дециметар, сантиме-
тар и милиметар на мере -
ње должина, висина, ши -
ри на, дебелина и дла бо чи -
на;
• да осознае и применува
размер;
• да осознае за значењето
и потребата на котирање;
• да осознае за можнос ти -
те за цртање на компјутер.

• Организација на ра-
ботното место
• Видови линии
• Од идеја до реализа-
ција (скица и тех нич ки
цртеж)
• Запознавање со ме-
рење
• Размер и котирање
• Цртање на скици и
едноставни фигури на
компјутер во ПАИНТ 

• Работно место
• Технички цртеж
• Технички линии
• Идеја
• Скица
• Мерење
• Димензија
• Размер
• Котирање
• Елементи за цр -
та ње во ПАИНТ

• Прикажување на организација на работно место од
различни дејности (моделар, столар, архитект, инфор-
матичар, лекар и др.).
• Цртање на фигури со разните видови технички
линии. Да се објасни правилното користење на прибо-
рот за техничко цртање.
• Скицирање на различни идеи, изработка на скица
каде што е обработена идејата и врз основа на таа
идеја се изработува технички цртеж. 
• Оспособување на ученикот да мери со точност до
1мм.
• Оспособување на учениците за примена на размер. 
-• отирање и примена на елементите на котирање на
техничкиот цртеж.
• Цртање на скици на компјутер.

4.КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
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МAТEРИЈAЛИ ГРADBA И ОBЛИКУВAЊE

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да осознае за добивање на
хартијата и полукартонот;
• да ги открива и запознава
особините на хартијата и по-
лукартонот;
• да се запознае со значењето
на хартијата во секојдневни -
от живот и работата на чове-
кот;
• да се оспособи за изведу-
вање на основните работ-
ните постапки при работа со
хартија и полукартон;
• да осознава за можноста за
обновување (рециклажа) на
хартијата и полукартонот.

• Добивање на хар-
тија и полукартон
(видови и особини).
• Работни постапки
при обработка на
хар тија и полукар-
тон.
• Рециклажа на ста -
ра хартија.

• хартија и полу-
картон,
• особина (својс -
тво),
• суровина,
• производ,
• макета,
• работни пос тап ки
(операции),

• Објаснување на технологијата  на добивање на хар-
тија и полукартон.
• Истражување за особините на хартијата и полукар-
тон (впивање на вода, отпор при кинење и сечење,
отпор при свиткување).
• Инструирање при работните постапки на хартијата и
полукартонот: сечење, засекување (бигување), соста-
вување, боење.
• Изработки од хартија и полукартон (оригами,
честитки, коцка, квадар,  цилиндар, пирамида, конус,
држач за салвети, куќичка, сообраќајни знаци и др.).

• Да знае за добивање на тек-
стилот,
• да ги разликува природ-
ниот од вештачкиот тек-
стил;
• да ги открива и запознава
својствата на текстилот;
• да се оспособи за изведу-
вање на работните постапки
(кроење и шиење).

• Добивање на тек-
стил (природни и
вештачки суровини
и технологија, ви-
дови и особини
• Работни постапки
при работа со тек-
стил.

• Текстил
• Волна, памук, лен,
коноп
• Кроење и шиење

• Запознавање со основните суровини за добивање на
текстил.
• Истражување за особините на текстилот (впивање
на вода, растегливост и мекост).
• Инструирање при работните постапки кроење и
шиење.
• Набљудување на различен текстилен материјал.
• шиење на текстил.
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КОНСТРУКТИВНО ТВОРEШТВО

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да развие смисла и способ-
ност за техничко тво реш тво;
• да стекне основни тех нич -
ко-технолошки знаења, уме -
ења и вештини за нивна при-
мена.

• Елементи за со-
ставување (завртки
и навртки)
• Склопување и рас -
клопување на моде -
ли и макети од го-
тови елементи
• Практична приме -
на на оригиналите

• Завртки
- навртки
• Склопување и
рас клопување
• Модел
• Макета

• Инструирање и оспособување за технологијата на соста-
вување со завртки и навртки.
• Оспособување за примена на различни материјали и
нивни комбинации.
• Демонстрирање на постапки на конструирање на мо-
дели и макети и објаснување на функцијата на оригана-
лите.
• Склопување на: возило, ветерница, дигалка, авионче,
бротче и др.

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

• Да развива свест за зна -
чењето на шумите и тех нич -
кото дрво (греди, штици;
• да ги открива и запознава
особините на дрвото (боја,
текстура, тврдост);
• да се оспособи за сечење,
рамнење и составување на
дрвото.

• Запознавање со
др вните полупро из -
води.
• Видови и особини
• Работни постапки
при обработка на
др вото

• Штици
• Греди
• Пила, турпија

• Објаснување на технологијата на добивање на полу-
производи.
• Истражување на својствата на дрвото (влажност, боја,
тврдост).
• Воведно, тековно и завршно инструирање при обра-
ботка на дрвото.
• Изработка на задача од комбинирани материјали
(сплав, авионче, делови од мебел и др.).
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СООBРAќAЈ

Cели Содржини Поими Aктивности и методи

Ученикот/ученичката:
• да ги продлабочува знае-
њата за сообраќајот во око-
лината;
• да се оспособи за безбедно
учество (движење) во соо-
браќајот;
• да ги почитува сообраќај-
ните знаци во реална ситуа-
ција;
• да направи реална процен -
ка на сообраќајната ситуаци -
ја за безбедно поминување
на нерегулирана крстосница.

• Правила и пропи си за
движење на пешаците во
сообраќајот
• Регулирање на крсто-
сница со сооб ра ќајни
знаци и свет лосна соо-
браќајна сигнализација
• Сообраќајни зна ци (пат
со првенс тво на мину-
вање, крс тосување со пат
со првенство на мину-
вање, обележан пе шачки
премин, забрана на сооб -
раќајот за пешаци)

• Пешак
• Сообраќајни
знаци
• Крстосница
• Семафори

• Набљудување и инструирање на сообраќајот на
крстосница.
• Симулација на различни сообраќајни ситуации (во
училница или училиштен двор).
• Решавање задачи на сообраќајни проблеми со соо-
браќајни знаци.
• Набљудување регулирана и нерегулирана крсто-
сница.
• Примена на слики, модели, филмови, слајдови и про-
грами во ИКТ.
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5. ДИДАКТИЧКИ ПРЕПОРАКИ

Насоки за меѓуpреdмеtно pоврзување
Наставните содржини на наставниот предмет техничко обра-
зование даваат можности за интегрирано, целно и содржинско
поврзување со наставните предмети математика, ликовно
образование, запознавање на околината и природа.

Преpораки за корисtење на gоdишниоt фонd на часови
Поставените цели во наставните теми даваат можност за само-
стојно планирање и реализација на содржините, согласно со
напредувањето и потребите на учениците, како и почитување
на принципот на актуелизација во наставата по техничко об -
ра зование. Се користат актуелни работни и технолошки ино-
вации, ситуации, работни процеси и се поврзуваат со стекна-
тото искуство на учениците, особено од наставниот предмет
запознавање на околината, во училиштето и надвор од него.
При набљудувањето, инструирањето и демонстрацијата уче -
ни ците се упатуваат да употребуваат постапки и инструменти
во сознавањето и примената на стекнатите знаења во секојд-
невниот живот и практика. Во наставната програма, исто така,
дадени се и конкретизирани цели кои се постигнуваат преку
активностите на учениците кои се планираат за усвојување на
предвидените содржини и развивање на нивните способности
за конструктивно творештво. Активностите предвидени со
програмата во четврто одделение понекогаш опфаќаат повеќе
цели, како и цели од различни содржини, односно од различни
научни подрачја. Така што една цел може да ја постигнеме
преку повеќе различни активности, а примерите на активно-
стите се само можни предлози, а наставникот може за пости-
гнување на целите да избере и други соодветни активности и
работни задачи.

Насtавни среdсtва
qВо наставата по техничко образование, за осознавање на по-
јавите и законитостите, како и појавите во општеството и од-
носите меѓу луѓето неопходно е да се користат наставни сред-
ства од реални и симулирани ситуации и постапки.
qЗа постигнување на наведените цели во наставната програ -
ма по техничко образование треба да се изготви учебник и да
се обезбедат материјали за наставата од страна на учи лиш те то:
qистражувачко катче каде што учениците можат да ист ра жу -
ва ат според целите и наставата;
qдидактички и други визуелни средства: филмови, компјутер,
апликации, фолии, паноа, слајдови, модели, макети и др.;
qенциклопедии и списанија од областа на науката и техника та;
qИнтернет, образовни софтвери;
qаудио-визуелни средства, дигитална камера, графоскоп, ДВД,
ЛЦД проектор.



214

6. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА
НА УЧЕНИЦИТЕ

7. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНАТА 

ПРОГРАМА

8. НОРМАТИВ ЗА НАСТАВЕН
КАДАР

Слеdење на pосtиgањаtа на ученициtе
Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постига-
њата на учениците, се прибираат показатели за нивните ак-
тивности, се следи мотивираноста за учење, соработката со
другите ученици и слично (формативно оценување).
Оваа компонента е составен дел на работата на наставникот и
учењето на ученикот.
Начин на pроверување и оценување:
q ученички изработки, поединечни и групни;
q контролни тестови, тестови на знаења;
q работно експериментални истражувачки активности (пла-
нирање на работата, способности за истражување, способности
за стекнување умеења и работни навики, осознавање и зак лу -
чу вање на појавите и законитостите во науката и техничката
култура).
Постигањата на учениците во текот на годината се оценуваат
комбинирано со описна и бројчана оценка, а на крајот на нас -
тавната година се изведува бројчана оценка.

Програмата во однос на просторните услови за реализација се
темели на Нормативот за простор, опрема и наставни средства
за I до VI одделение донесен од страна на министерот за обра-
зование и наука со решение бр. 07-1830/1 од 28.02.2008 го-
дина.

Воспитно-образовната работа во IV одделение може да ја изве-
дува лице кое завршило:
• педагошки факултет – професор за одделенска настава;
• филозофски факултет – дипломиран педагог.

9. КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА
НАСТАВНАТА ПРОГРАМА

» Доцент д-р Азиз Шеху, Педагошки факултет, Скопје
» Славица Божиновска, професор по ПТО, ОУ „Кочо Рацин“ - Ку-
маново
» Биљана Павлеска, професор по педагогија, ОУ „Владо Тасев-
ски“ - Скопје
» Весна Настоска, професор по одделенска настава, ОУ „Св.
Кирил и Методиј“ - Скопје
» Крсте Василески, советник во БРО - Скопје

Наставната програма по tехничко образование за четврто од-
деление на деветгодишното основно образование ја донесе
министерот за образование и наука со решение бр. 07-4072/1
од 22.05.2008 година.
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