
Природни науки: 

 

План за час – Тања Метикош 
Седмица: 32 
Дата:    13.04 2015 

Тема: Одржување на здравјето 
Час: Дијамант 9 - обработка 

Одделение: III-2 

Распоре
д 

(делови 
од 

часот) 

Цели на учење Критериуми на 
успех 

(очекувани 
резултати) 

Активности Ресурси 
(средства и 
материјали) 

Доказ за 
постигнување Опис Орг. 

форми  

Воведен 
дел 5 мин 

Ги запознава 
животните 
процеси 
заеднички за 
луѓето и 
животните 
вклучувајќи ги 
исхраната (вода и 
храна), 
движењето, 
растот и 
репродукцијата  

 

Планирање 
истражувачка 
работа:  

предлага идеи, 
предвидува и ги 
пренесува.  

 

Се запознава и ја 
применува  
техниката дијамант 

 

 

 

 

 

 

Учениците ја 
користат техниката 
дијамант 9 за да 
категоризираат и 
постават 
приоритети на 
клучни фактори 

Наставникот ги запознава учениците со техниката ДИЈАМАНТ 9 . 
Учениците се поделени во групи секоја група добива по 9 
празни картички. Наставникот го поставува проблемот 

Што е најважната работа што ние ја правиме во училиштето? 

Ц=цела 

паралелка; 

 

                / / 

Главен дел 

20 мин 

1. Бура на идеи – учениците кажуваат што се прават во 
училиштето на часовите ( наставникот  дава насока да 
размислуваат во правец на активности на часовите на 
пр. слушање, читање, одговарање прашања, 
пишување итн) покрај тоа се запишуваат и одговори 
како што се : се дружиме, играме, јадеме итн.) 

2. Избор на идеи за дијамант 9 – учениците работат  во 
група,  од сите идеи имаат задача да изберат 9  за кои 
што сметаат дека се најважни 

3. Давање предност на идеи – учениците ги 
подредуваат идеите во форма на дијамант Најважната 
работа треба да биде на врвот, а најмалку важната на 
дното од дијаграмот, работите за кои мислат дека се 
еднакво важни се ставаат во иста линија. 

 

4. Категоризација на идеите со помош на боја – на 
пример со иста боја се означуваат активностите кои се 
однесуваат за учење, со друга за совладување 
вештини, трета за дружење, четврта за воспитување и 
тн. 

Ц=цела 

паралелка; 

 

 

 

Г=група; 

 

 

По 9 картички за 
секоја група и 
прибор за 
пишување 

Учество во 
работата на 
групата 

 



Природни науки: 

 

Завршен 
дел 15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Групите го презентираат својот избор. Наставникот ги 
бележи податоците – на приме за активноста учење 3 
групи сметаат дека треба да стои на прво место во 
дијамантот, 2 групи  се за 2 место 1 група воопшто не 
ја земала во предвид таа активност. 

6. Дискусија и бранење на сопствените ставови. 

П=поедине
ц 

 Д: дискусија 

Организација: Детали за поделба по улоги 

/групи/возрасни  (поврзано со активностите) 

Забелешки / можности за проширување / домашна работа 

Техника -  Дијамант 9 

Бидејки прв пат се работи техниката и се очекува 
на  учениците да им треба повеќе време за да се 
договорат во групите, на овој час се остава повеќе 
време за групна работа а помалку за дискусија 

 

На крајот може да се разговара за тоа во кои други случаи можеме да ја применуваме 
оваа техника. 

Електронска алатка ДИЈАМАНТ 9  http://www.classtools.net/education-games-php/diamond9  

 

 

http://www.classtools.net/education-games-php/diamond9

