
Упатство за планирање на наставата (второ полугодие):
Природни науки
II одделение



Тема: 2.4. Разгледување карпи
Низ оваа тема учениците треба да научат дека во внатрешноста на Земјата сите површини се карпи кои учениците можеби нема да може да ги видат.
Постојат различни видови карпи со различни карактеристики.

Белешка за наставниците
Текстот напишан со коси букви укажува на сугерирани прашања кои наставниците може да ги изберат и да ги користат.

Научно истражување

Цели на учење

Идеи и доказ
Собира докази преку набљудувања кога се обидува да одговори некое научно прашање.
Користи секојдневни искуства.
Користи едноставни извори на информации.

Добивање и претставување доказ
Набљудува и запишува набљудувања.

Разгледување на доказот и пристап
Прави споредби.
Идентификува едноставни модели и асоцијации.

Поими

Карпа
Камен
Природен
Вештачки/неприроден
Почва
Песоклива
Група

Научно истражување
Гледа
Прашува
Наоѓа
Пишува/црта
Кажува/покажува
Споредува
Проверува

V2.0 05/14 Science Grade 2 1



Цели на учењето

Хемија (Разгледување карпи)

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Препознава некои видови
карпи и нивната употреба

Научно истражување
Идеи и доказ
Користи секојдневни искуства

Добивање и претставување
доказ
Набљудува и запишува
набљудувања

Разгледување на доказот и
пристап
Прави споредби

Во парови зборувајте на тема: Што знаете за
карпите?

Дајте им на учениците примероци од различни
карпи. Користете лупи за да ги гледате.

Со учениците дискутирајте ги карактеристиките на
различните карпи: боја, текстура (изгледот на
површината на карпата), маса и сл. Учениците
опишуваат што гледаат во карпите.

Нацртајте ги и именувајте ги различните примероци
карпи.

Опишете ги карактеристиките на различните карпи.
Споредете ги примероците карпи.

За учениците поставете постојан приказ од карпи со
цел да се справат со овој дел од работата.

Употребувајте познати примероци карпи и
поставувајте им прашања на учениците така што тие
ќе може да погодат за која одредена карпа станува
збор. Идентификувајте карпи од фотографии или од
конкретен примерок. Именувајте колку што е можно
повеќе.

Простор за прикажување

Хартија и моливи или
работни тетратки

Примероци карпи, лупи

Објаснете дека карпите се
природни и дека се наоѓаат на/во
Земјата.

Клучен вокабулар/поими
Карпа
Камен
Група

Научно истражување
Гледа
Прашува
Црта
Кажува/покажува
Споредува

Прошетајте низ училишниот двор барајќи различни
видови карпи. Забележете за што се користат и каде.
Фотографирајте за да се потсетите подоцна.

Нацртајте слики или користете ги фотографиите за
да покажете каде се употребуваат карпите и
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Цели на учењето Активности

именувајте ја секоја за која го знаете називот.

Набљудувајте парче бетон и опишете го како пример
за вештачка карпа направена од страна на човекот.
Споредете го со природно настанатите примероци
карпи.

Размислете за прошетката со цел да идентификува-
те употреба на карпите во човековата околина.
Најдете примери за карпи кои се изложени на
атмосферски влијанија и променети под нивно
дејство, пр.: статуи итн.

Проверете примероци карпи за да ја испитате
нивната порозност – дали тие впиваат вода?
Дискутирајте го додавањето капки вода на
примероците карпи и како да ги рангирате нив од
највпивлива до најмалку впивлива.

Во групи, покажете ги и презентирајте ги резултатите
(што сте откриле). Рангирајте ги карпите од
највпивлива до најмалку впивлива.

Прикажете видеоклипови за тоа како настануваат
карпите.

Направете „карпи за јадење“! Демонстрирајте што да
се направи. Поставете коцки чоколада во слоеви во
чист пластичен сад обложен со фолија. Покријте го
врвот со фолија и притиснете надолу. Отстранете го
од садот и одмотајте го од фолијата. Што
забележувате?
Поделете го ова на две парчиња сечејќи низ
слоевите чоколада од врвот до дното. Замотајте го
едното парче во фолија, а другото, исто така
замотано во фолија, валкајте го формирајќи топка.
Валкајте го и гмечете го повремено. Одмотајте го од
фолијата и пресечете ја топката на половина. Што

Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Примерок бетон

Фотографии од Интернет
или од книги на статуи,
променети од атмосферски
влијанија, како и такви кои не
се променети. Пристап до
Интернет.

Вода, капалки.

Објаснете како ветрот и дождот
може да предизвикаат промени
на карпите.

Воведете ги термините
„пермеабилно“ („пропустливо“) и
„непермеабилно“
(„непропустливо“) за
понапредните ученици.

http://tinyurl.com/n738alq

Бела, млечна и темна
чоколада на коцки,
пластични садови/чаши,
фолија, чајник и вода што
врие (само за возрасни),
пластични ножеви, табли за
сечкање или површини за
сечкање.

Карпата што се формира во вид
на слоеви се вика седиментна
карпа.

Карпата кај која слоевите се
преобразуваат се вика
метаморфна.
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Цели на учењето Активности

забележувате?

Искористете го другото парче „седиментна
чоколадна карпа“: валкајте го во вид на топка,
замотајте го во фолија и потопете го во вода што
врие на неколку минути. Одмотајте го и пресечете
низ топката.

Јадете ги вкусните чоколадни „карпи“!

Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Карпата што настанува со
ладење на растопена маса се
вика магматска.

Здравје и безбедност:
Осигурајте се дека
чоколадата што ја
употребувате е без лешници,
бадеми и сл. и проверете
дали некој од учениците е
алергичен пред да им
дадете чоколада.

Препознава некои видови
карпи и знае за употребата на
различните карпи.

Научно истражување
Идеи и доказ
Собира докази со
набљудувања кога се обидува
да одговори некое научно
прашање.
Користи секојдневни искуства.

Дискутирајте со учениците за тоа како карпите може
да бидат употребени. Користете метод бура на идеи
и изложете ги идеите. Покажете слики од веб-
страници на Интернет.

Одете во „лов“ на карпи низ училишниот двор
барајќи примери за тоа како се користат карпите.
Ова вклучува ѕидови на згради, кровови, патеки итн.

Учениците би требало да покажат на мапата на
училиштето каде нашле различна употреба на
карпите.

Science Grade 2

http://tinyurl.com/nmtzjh2 Клучен вокабулар/поими
Карпа
Камен
Група
Шкрилец
Мермер
Креда
Гранит

Научно истражување
Гледа
Прашува
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Цели на учењето

Добивање и претставување
доказ
Набљудува и ги запишува
набљудувањата.

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Црта
Кажува/покажува
Споредува
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ТЕМА 2Б: 2.5. Ден и ноќ
Во оваа тема учениците учат за сенки, како се прават и како можат да ги менуваат.
Тие откриваат зошто и како има ден и ноќ.

Научно истражување

Цели на учењето

Идеи и доказ:
- собира докази преку набљудување кога се обидува да одговори некое
научно прашање;
- користи секојдневни искуства, на пр. набљудување на топење мраз;
- користи едноставни извори на информации.

Добивање и претставување докази:
-дава предлози за собирање докази;
-зборува за опасностите и како да се избегнуваат;
-набљудува и ги запишува набљудувањата;
- прави едноставни мерења;
- користи различни начини за да им каже на другите што се случило.

Разгледување на доказот и пристапот:
- прави споредби;
- идентификува едноставни модели и асоцијации;
- зборува за предвидувањата (усно и во текст), за резултатите и зошто тоа се
случило;
- разгледува и објаснува што се случило.

Поими

Светлина
Темнина
Сонце
Џебна ламба
Сенка
Ден
Ноќ
Земја
Месечина
Вртење

Научно истражување:
- гледа
- открива
- раскажува
- покажува
- пишува/црта
- споредува
 - мери.
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Цели на учењето

Физика (Земјата и подалеку)

Активности Ресурси Забелешка

Истражување како се појавува
Сонцето, како и зошто се
менува неговата положба во
текот на денот и како се
менуваат сенките

Научно истражување
Идеи и докази
Користете едноставни извори
на информации.
Користете искуство од.прва
рака

Добивање и претставување
докази:
прави едноставни мерења
Разгледување на доказот и
пристапот
Прави споредби,
идентификува едноставни
модели и асоцијации

-Во парови учениците разговараат за тоа што знаат
за Сонцето. Потоа секој ученик на лист хартија во
центарот во круг го запишува зборот Сонце и треба
да започне со пишување на асоцијациите кои ги има
на овој поим. Асоцијациите, исто така, се запишуваат
во кругови и со стрелки се поврзуваат со поимот
Сонце. Потоа од учениците се бара да направат
поврзување помеѓу сето она што го запишале на
мисловната мапа. Следува дискусија, и се
поттикнуваат сите учениците активно да се вклучат.

-Нацртај и запиши различни извори на светлина,
вклучувајќи го Сонцето и кој е изворот на нивната
енергија. Зборувајте за природни и вештачки извори
на светлина.

-Направете сенки на платното и замолете ги
учениците да ги препознаат. Поканете ги учениците
да пријдат напред и да пробаат да прават сенки.
Запишете листа од зборови за да ги опишете
сенките. Како ги пронаоѓаме сенките?

-Направете сенки и променете им ја големината и
обликот.

-Направете сенки од кукли (види слика десно) –
искористете ги за да прераскажете традиционална
бајка.

-Играјте игри со сенки – бркајте ја својата сенка,
избегајте од својата сенка: можете ли да направите
Вашата сенка да изчезне?

-Нацртајте околу Вашата сенка и набљудувајте ги
промените на местоположбата и големината во

Флип чарт хартија, маркери
или пенкала и моливи или
работни тететратки.

Потврдете дека Сонцето не се
движи.

Клучен вокабулар:
светлина
темнина
Сонце.
Научно истражување:
раскажува
покажува
пишува/црта.

На некои ученици им паѓа тешко
да го прифатат фактот дека
сенката е секогаш во истиот
облик како и предметите кои ја
создаваат.

Предмети за правење сенки,
на пр: клуч, топка итн...,
платно, извор на светлина.

Картички, ножици, стапчиња,
леплива лента.

Креда, мерни линијари

Стап,мерач, компјутерски
пакет, флипчарт и маркери

Сенките се најдолги рано наутро
и касно навечер. Тие се најкратки
напладне кога Сонцето ни е
директно над главата.
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Цели на учењето

Физика (Земјата и подалеку)

Активности Ресурси Забелешка

текот на денот. Измерете ја должината на сенките.
Нацртај и запиши за да покажеш што си направил.

Направете сенка од стап забоден во земјата и
исцртувајте ја неговата сенка врз земјата во текот на
денот. Мерете ја должината на сенката во временски
интервал од еден час. Нацртајте графикон на
добиените резултати – изберете модел на график на
којшто ќе ги прикажете мерењата или користете
пакет од компјутерски софтвер за да го нацртате
графиконот (ако е достапен). Користете го
графиконот за да одговорите на прашањата како на
пр. Кога сенката беше најдолга/најкратка? Зошто?

Направете сончеви часовници користејќи моливи
вметнати во празни ролни од памучен конец.
Обележувајте ја позицијата на врвот од сенката на
еднакви интервали.

Моделирање како вртењето
наЗемјата води кон ден и ноќ,
например со различни
големинина топки и џебна
ламба

Научно истражување
Добивање и претставување
докази
Направи набљудувања и
забележи ги набљудувањата.
Разгледување на доказот и
пристапот
Прави споредби.

Прикажи видео клип во кој земјата се врти околу
својата оска.

Демонстрирајте ја взаемнатa положба на Сонцето и
Земјата користејќи голема топка за Сонцето и
помали топки за Земјата. Орбитирајте ја Земјата
околу Сонцето и објаснете дека овој процес трае
една година.

Демонстрирајте ден и ноќ со вртење на
„Земјата“околу својата оска и користете џебна лампа
за да покажете кога е ден,а кога е ноќ.

Подгответе работни листови на кои ќе има прашања
и дијаграми кои се однесуваат на утврдување на
знаењата на учениците за Сонцето и Земјата.

Science Grade 2

Пенкала и хартија или
работни листови од
работните тетратки

Големи и мали топчиња,
џебна ламба, батерии

Клучен вокабулар
Светлина
Темнина
Сонце
Џебна ламба
Сенка
Ден
Ноќ
Земја
Месечина
Вртење
Научно истражување:
- гледа
- открива
- раскажува
- покажува
- пишува/црта

8

Ролни од памучен конец
(види слика горе), моливи,
хартија и моливи.
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Цели на учењето

Физика (Земјата и подалеку)

Активности Ресурси Забелешка

- споредува
 - мери.

3Б: 2.6. Единица Растенија и животни околу нас
Во оваа тема учениците учат за растенијата и животните во непосреднаta околина.
Тие, исто така, учат за разликите меѓу местата кои се многу блиски едни до други, имаат разлики во растенијата и животните.
Тие учат дека исто како луѓето така и растенијата и другите животни се размножуваат.
Тие учат како правилно да се однесуваат кон живите суштества и околината.

Научно истражување

Цели на учењето

Идеи и доказ:
собира докази преку набљудување кога се обидува да одговори на
некое научно прашање;
користи секојдневни искуства, на пр. набљудување на топење на
мраз;
користи едноставни извори на информации.

Добивање и претставување докази:
дава предлози за собирање докази;
зборува за ризици и како да се избегнуваат опасности;
набљудува и запишува набљудувања;
прави едноставни мерења;
користи различни начини за да им каже на другите што се случило.

Препорачан вокабулар во оваа тема:

животно
растение
ситни организми
ѓубре
време
дождливо
сончево
ветровито
снежно
замрзнато
со мраз
облачно
грмотевица

Научно истражување:
исто
различно
споредува
погодува (предвидува)
собира
гледа
раскажува
пишува/црта
мери.
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Разгледување на доказот и пристапот:
прави споредби;
идентификува едноставни модели и асоцијации;
зборува за предвидувања (усно и во текст), за исходи и зошто тоа
се случило;
разгледува и објаснува што се случило.

влажно
топло
жешко
ладно.
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Цели на учењето

Биологија (живи суштества
во нивната околина)

Идентификува сличности и
разлики меѓу локалните
животни средини и знае за
начините преку кои тие
влијаат на животните и
растенијата кои живеат во нив.

Научно истражување

Идеи и докази
Собира докази преку
набљудување кога се обидува
да се одговори некое научно
прашање
Користи искуство од прва рака
Користи едноставни извори на
информации

Добивање и претставување
докази
Дава предлози за собирање
докази.

Разгледување на доказот и
пристапот
Прави споредби.
Идентификува едноставни
модели и асоцијации

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Во парови учениците да зборуваат за тоа кои
животни можеме да ги најдеме во околината.
Охрабрете ги учениците да помислат на локалните
живеалишта, а не на нивните миленичиња. Се црта
„мисловна  мапа за да се покаже што знаатʺ
учениците.

Разговарајте за различните видови на живеалишта-
бари, под карпите, на дрво итн. Организирајте
прошетка околу училиштето и посочете две различни
живеалишта, на различни групи на ученици.
Замолете ги учениците да напишат, нацртаат или да
фотографираат за да ги покажат животните што ги
нашле, притоа истите да ги именуваат и да го
опишат живеалиштето. Вратете се во училницата и
споделете ги најдените материјали.

Дискутирајте со учениците за карактеристиките на
животните што им овозможуваат да живеат во
различни живеалишта на пр. рибата има жабри и
перки за да живее во вода.

Организирајте друга прошетка околу училиштето за
да се побараат локални растенија. Учениците да
именуваат и идентификуваат растенија и да
размислат зошто тие растатна тоа место -
размислувајќизаживотнитекоивеќесе
идентификувани во тие живеалишта.

Во парови учениците да дискутираат: Зошто на
животните им требаат растенијата? - на пр. за
храна и/или за живеалиште.

Замолете ги учениците да нацртаат, фотографираат

Флипчарт хартија и маркери
или моливи, хартија или
работни тетратки

Флипчарт, моливи, хартија,
дигитална камера, пластични
ракавици

Воведувањеназборот
живеалиште - како место каде
што нештата живеат. Да се
избегнува користење на зборот –
дом.

Да се носат пластични ракавици
и да се мијат рацете по допир на
животни и/или растенија

Клучен вокабулар:
животно
растение
живеалиште
животна средина.

Научно истражување
Погодува(предвидува)
Собира
Гледа
Кажува
Пишува/црта.

Да се нагласи важноста да не се
собираат цвеќиња или да не се
јаде никакво овошје, зрна или
цвеќиња. Да се осигураме дека
рацете се измиени по работа со
растенија.

Уметнички материјали за
колаж, лупи
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Цели на учењето

Биологија (живи суштества
во нивната околина)

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

или да направат колажи од различни локални
растенија. Набљудувајте со помош на лупа.
Опишете посебни услови за растење, на пр. влажно
или суво, сонце или сенка итн.

Идентификувајте со учениците карактеристики на
растенија што покажуваат како тие се адаптирале на
растење во нивната специфична средина, на пр.
растенија што растат во пустина, кои имаат трње за
да избегнат да не бидат изедени од животни и силни
стебла за да собираат вода.
Земете предвид животни од целиот свет и нивните
природни живеалишта – размислете за нивните
приспособени карактеристики за живеење, на пр.
камила во пустината, ајкула во океанот и сл.

Фотографии (Интернет или
книги)

Околината на живеалиштето
влијае на тоа што с  може даѐ
живее таму. Тоа зависи од
другите животни, растенијата и
воздухот, почвата и
преовладувачките временски
услови. Животните и растенијата
се адаптираат на нивните
околини со текот на времето.

Фотографии (Интернет или
книги)

Флипчарт и маркери за бела
табла

Работни
моливи

листови, хартија,

(Секундарнитеизворисе
референтни книги, постер, пишан
или сликовит изворен извор ако е
достапен.)

Клучен вокабулар:
животно
растение
отпад
рециклирање.

Научно истражување
исти
различни
споредува
погодува (предвидува)
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Разбира начини за грижа за
животната средина.
Може да се користат
секундарни извори (Интернет,
ЦД –а, енциклопедии)

Научно истражување

Идеи и докази:
- собира докази преку
набљудување кога се обидува
да се одговори некое научно
прашање;
- користи секојдневни
искуства;
- користи едноставни извори

V2.0 05/14

Покажете некои слики од различни околини –
дискутирајте за видовите животни и растенија
пронајдени во секоја од овие околини и зошто
условите го овозможуваат нивниот опстанок таму.

Воведете идеја дека низ светот некои животни
средини се уништени или расипани. Направете
листа во одделението за начините кои би довеле до
тоа. Дискутирајте за секој направен предлог, на пр.
трошење на енергија или гориво, трошење на вода
оставање на отпад, загадување и слично.

Обезбедете слика за да ги идентификуваат нештата
што ја уништуваат животната средина или нацртајте
слики на примери што може да  наштетат наѐ
животната средина. Идентификувајте ги начините на
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Цели на учењето

Биологија (живи суштества
во нивната околина)

на информации.

Добивање и претставување
докази:
-дава предлози за собирање
докази;
-зборува за ризици и како да
се избегнуваат опасности;
-набљудува и запишува
набљудувања;
- прави едноставни мерења.

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

коишто учениците можат да покажат грижа за
животната средина.

Покажете избор на предмети што може да се
рециклираат и дознајте дали учениците се запознати
со зборот рециклирање. Спроведете анкета во
училиштето за да дознаете што – ако нешто е веќе
рециклирано. Забележете го видот на отпадот, каде
е создаден и дали може истиот да се рециклира.
Направете графикон со добиените резултати.

Размислете:
водата се
Дискутирајте
рециклирана
и сл.

Како да ја штедиме водата? Дали
троши несовесно во училиштето?
за можните начини да се употреби
вода, на пр. за употреба во градините,

Алуминумски канчиња за
пијалаци, весници, празни
пластичнипакувања,
стаклени предмети, пенкала,
хартија или А3 хартија,
графичкахартија,
компјутерско пакување за
цртањенатабели,
графикони

собира
гледа
кажува
пишува/црта.

Се објаснуваат опасностите од
скршено стакло, загадувањето од
отстранетите предмети.

Истражете со учениците колку вода може да се
изгуби од славина што капе преку собирање на
капките од вода, на пр. во една минута (да се
користи бокал за вода и капалка за да се покаже).
Предвидете колку вода може да се заштеди во еден
час, во едно утро, во еден ден. Предложете начини
за употреба на собраната отпадна вода.

Замолете ги учениците да направат постери за да се
охрабрат другите ученици да не трошат вода.

Подгответе типична канта за отпадоци во
училницата. Носетепластични ракавици за
празнење на кантата и дискутирајте ја нејзината
содржина. Кои од предметите може да се
рециклираат? Зошто отпадот е лош? Направете
листа на правила во одделението за тоа како да се
грижиме за околината.

V2.0 05/14 Science Grade 2

Вода,бокали,
мерач на време

капалки,

Уметнички материјали за
правење на постер, пакет за
компјутерски дизајн (ако е
достапен)

Корпа за отпад, пластични
ракавици, флипчарт,
маркери или бела табла
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Цели на учењето

Биологија (живи суштества
во нивната околина)

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Учениците да нацртаат слики од предмети што може
да се рециклираат. Потребно е да бидат подготвени
да го препознаат логото за рециклирање.

Да се закопаат делови од отпад во земјата и да се
набљудува со време (неколку недели) да се види
степенот на нивното разложување, на пр. пластично
шише, овошна семка, весник, алуминиумска лименка
итн. Да се дискутираат резултатите: Кои предмети
природно се разложуваат?

Уметнички материјали

Пластични ракавици, почва,
алатки за копање, предмети
за закопување
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Цели на учењето

Биологија (живи суштества
во нивната околина)

Набљудува и разговора за
нивните набљудувања за
времето, ги запишува
добиените податоци за време

Научно истражување

Идеи и докази
Користи информации од прва
рака

Добивање и претставување
докази
Прави едноставни мерења

Активности Ресурси (средства и
материјали)

Коментари

Во парови разговарајте: Какво е времето денес?
Разговарајте за неодамнешните временски прилики
и што се очекува за тоа какво ќе биде времето во
следните неколку недели.

Гледајте ТВ - прогноза за времето. Идентификувајте
ги зборовите кои се однесуваат на времето и
направете листа на основен вокабулар за приказ во
училницата.

Набљудувајте и забележувајте го времето во текот
на една недела. Користете познати или создадете
временски симболи за да ја комплетирате листата
секој ден. Користете термометар за да се мери
температурата и анемометар за да се мери брзината
на ветерот ако ја има. Разговарајте што покажува
временската листа на крајот од неделата.

ТВ-линк
пристап

или Интернет

Флипчарт или маркери за на
бела табла

Постер или хартија за
флипчарт, симболи за
времето, термометри и /или
анемометри

Клучен вокабулар:
време
врнежливо
сончево
ветровито
подмрзнато
мразовито
облачно
бура/бурно
влажно
топло
жешко
ладно.

Научно истражување:
исти
различни
споредува
погодува/(предвидува)
собира
гледа
кажува
пишува/црта
мери.
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