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ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ВО  ТРЕТО  ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Наставните програми за трето одделение имаат за задача да ги реализираат следниве цели: 
 
- Активна партиципација во училишната средина 
- Зајакнување на говорната и писмената комуникација на мајчин јазик и нејзино користење во секојдневниот живот; 
- Развивање на компетенција за комуникација на странски јазик 
- Развивање на потенцијалите и афинитетите на секое дете 
- Проширување на знаењата од областа на природните науки 
- Развивање на интерес и љубов за уметноста 
- Зајакнување на на креативноста 
- Зајакнување на љубопитноста 
- Развој на критичкото мислење 
- Развивање на способноста за самостојно учење 
- Зајакнување на самодовербата 
- Оспособување за тимска работа 
- Интензивна социјализација и поттикнување на саморефлексија и рефлексија за доброто и злото како услов за самоизградба и 

изградба на одговорен член на заедницата 
- Стекнување на математички вештини и нивно користење во секојдневниот живот; 
- Запознавање со компјутерските знаци и симболи и нивно користење во секојдневниот живот; 
- Развивање на свест за постоење на нови начини на кои луѓето можат да ја користат технологијата во секојдневниот живот; 
- Оспособување за почитување на вредностите, верувањата и културите на другите луѓе со цел да се создаде околина во која ќе 

се чувствува добредојден, прифатен и ценет; 
- Развивање на чувство за обврска кон групата и нејзините цели; 
- Оспособување за препознавање на приоритети во односите со другите; 
- Оспособување за давање на поддршка на другите; 
- Градење на способности за препознавање на конфликтни ситуации и нивно разрешување; 
- Препознавање на интересите и потребите на другиот и наоѓање решение во кое и двете страни добиваат. 
- Согледување на поширокиот контекст на сопствените постапки, дејствија и одлуки. 
- Оспособување за идентификација на своите права, потреби и интереси и нивно активно декларирање и штититење. 
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Наставен план и фонд на часови 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ НАСТАВНИ ЧАСОВИ НЕДЕЛНО НАСТАВНИ ЧАСОВИ ГОДИШНО 

Мајчин јазик 5 180 

Математика 4 144 

Светот околу нас 3 108 

Уметност 3 108 

Физичко и здравствено образование 3 108 

Англиски јазик 2 72 

Вкупно 20 720 

 

ПОЕДИНЕЧНИ ЦЕЛИ, ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ И  СТРАТЕГИИ/ТЕХНИКИ НА  УЧЕЊЕ И ПОУЧУВАЊЕ  И РЕЗУЛТАТИ ОД 

УЧЕЊЕТО  

 
Структурата на секое програмско подрачје/тема/област е составена од три елемента: 

− поединечни цели, кои треба да се постигнат; 
− наведени се предлог-активности и стратегии/техники на учење (како можни алтернативи, а наставниците може да користат и 

други соодветни активности, техники/игри во зависност од целта и од контекстот). Тие се таксативно наведени за секоја 
поединечна цел. 

− за секоја поединечна цел се наведени и резултатите од учењето кои ученикот/ученичката треба да ги постигне. Резултатите од 
учењето се јасни изјави за тоа што се очекува од ученикот, односно кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие. 
Резултатите од учењето треба да упатуваат на мерливост. Од секоја поединечна цел може да произлегуваат и неколку резултати 
на учење. 

 
Преку резултатите од учењето на секој ученик треба да му биде јасно што се очекува од него. 
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Напомена:  
Програмски подрачја се јавуваат во наставните програми за мајчин јазик (македонски, албански, турски, српски јазик), англиски јазик, 
математика 
Програмски теми се јавуваат во наставните програми: светот околку нас, физичко и здравствено образование 
Програмски области се јавуваат во наставната програма: уметност 

 
 
 
Програмските подрачја/теми/области во секоја наставна програма се кодирани според одредена методологија: 

 

Симбол за програмско подрачје Симбол за одделение Реден број на поединечна цел Реден број на излезен резултат 

Почетните букви од називот на 
програмското 

подрачје/област/тема 
 

Римски број за 
одделението 

Голема печатна буква од 
кирилиско писмо/ 

латинично писмо за албански и 
турски јазик  

Реден број за излезен резултат 
со арапски број 

Комуникација и јазик 
КЈ 

трето одделение 
III 

 
А 

 
1 
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ОПИС НА НАСТАВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ВО ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

МАЈЧИН ЈАЗИК  (МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ/ТУРСКИ/СРПСКИ ЈАЗИК) 

 
Наставна програма по македонски/албански/турски/српски јазик за трето одделение 

Наставната програма за трето  одделение е целно насочена и за секоја поединечна цел наведени се и резултати од учењето кои 

ученикот/ученичката треба да ги постигнат. Резултатите од учењето се јасно поставени и веднаш укажуваат за тоа што се очекува од 

ученикот, односно, кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие. Резултатите од учењето треба да упатуваат на 

мерливост.  

Во наставата програма по македонски/албански/турски/српски јазик во трето одделение  е забележлива сукцесивноста на поставените 

цели, што значи дека иако одредени цели се повторуваат, тие  се продлабочуваат и се компатибилни со развојни каректеристики на 

учениците. 

Годишниот фонд на часовите е распределен на  5 часови неделно односно 180 годишно. 

Што се однесува на програмските подрачја во наставната програма за трето одделение по предметот 

македонски/албански/турски/српски јазик почитувајќи ги специфичностите на јазиците се забележува разлика, имено за македонски и 

српски јазик застапени се истите програмски подрачја со тоа што во програмското подрачја Почетно читање и пишување се усвојува 

латиничното писмо на соодветниот јазик, бидејќи албанскиот и турскиот јазик користат латинично писмо ова програмско подрачје не е 

застапено во тие јазици. Часовите кои се предвидени за тоа програмско подрачје се распоредени по другите подрачја, во кои се 

додадени цели, излезни резултати и активности со кои ќе се подигнат знаењета на учениците во овие програмски подрачја: 

 Комуникација и јазик  -  во ова програмско подрачје учениците покрај целите кои се повторуваат и се продлабучуваат за 

правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор, треба да ги применуваат основните граматички правила. 

Учениците за прв пат се сретнуваат со  видовите на зборови и  се оспособени  да ги  користат и основни правописни правила. 

 Литература – учениците започнуваат да анализираат  литературни творби  и се оспособени за препознавање и вреднување на 

естетстските елементи на истите.  Од техниките за читање особено внимание се обрнува на читањето со разбирање. 
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 Медиумска култура– учениците треба постепено да се навикнуваат да  користат задолжителна литература за деца (лектирите), 

но и за селективно и безбедно користење на различни медиумски содржини. 

 Почетно читање и пишување (само за македонски и српски јазик) – во ова програмско подрачје учениците за прв пат се 

сретнуваат и со латиничното писмо.  Во ова одделение  усвојуваат печатни и ракописни латинични букви и правилно читаат и 

пишуваат со латиничното писмо. 

 

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

 
Наставната програма за трето одделение е целно насочена, со јасно дефинирани цели и конкретни резултати кои ученикот/ученичката 

треба да ги постигнат. Резултатите од учењето се јасно дефинирани и веднаш укажуваат за тоа што се очекува од ученикот, односно, 

кои знаења ќе ги стекне и кои вештини и ставови ќе ги развие.  

 

Наставната програма ќе се реализира со 2 часа неделно, односно 72 часа годишно.  

 

Застапени се 5 програмски подрачја: 

- Лексички единици; 

- Правилно разбирање и употреба на јазикот; 

- Почетно читање и пишување 

- Вештини и  

- Културна свест и компетенции 

За секое програмско подрачје се дадени поединечни цели, можни активности и стратегии/техники на учење и поучување, како и 
резултати од учењето во зависност од поставеноста на самите цели, но и од самиот контекст. Предлог активности и стратегии/техники 
на учење и поучување се даден само како  насока во која треба да се движи наставникот за успешна реализација на поставените цели, 
а истовремено ја поттикнуваат неговата креативност и можност за прилагодување на истите, во согласност со потребите и способностите 
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на учениците. Не е дадена временска рамка за реализација на програмските подрачја затоа што резулатите од учењето во наставата по 
англиски јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на цели од едно или повеќе програмски подрачја.  

Во програмското подрачје Лексички единици се проширува веќе усвоениот вокабулар од дадено тематско подрачје и се усвојуваат 
лексички единици од нови тематски подрачја. Тематските подрачја, предлог лексичките единици/зборови, како и опис на можните 
активности за реализација на содржините од овој наставен предмет ќе бидат наведени и опишани во Прирачник кој ќе биде составен 
дел на наставната програма по англиски јазик за второ одделение. Дадените предлог зборови/лексички единици треба задолжително 
да се усвојат, а истовремено на наставникот му се дава можност, во зависност од нивото на предзнаења и знаења на учениците и 
паралелката во целина, истите да се прошират. На овој начин се добива усогласеност на усвојувањето на зборовите/лексичките единици 
на ниво на Р. Македонија. Во програмското подрачје Правилно разбирање и употреба на јазикот се дадени цели кои се однесуваат 
на запознавање на учениците со нови граматичките форми или продлабочување на знаењата од веќе усвоените. Целите од ова 
програмско подрачје не се реализираат самостојно, туку во склоп со целите од другите програмски подрачја. Програмското подрачје 
Почетно читање и пишување содржи цели и излезни резултати кои се однесуваат на оспособување на учениците за почетно читање 
и пишување. Во прирачникот ќе бидат наведени и опишани различни пристапи за пишување и читање на веќе усвоените лексички 
единици, а наставникот ќе има слобода да избере пристап кој ќе биде најсоодветен за работа со учениците. Во програмското подрачје 
Вештини се дадени цели кои се однесуваат на правилно слушање, репродуцирање и почетна говорна интеракција на едно основно 
ниво. Последното програмско подрачје Културна свест и компетенции се однесува на унапредување на интеркултурните 
компетенции кај учениците, стекнати во претходните години.  

 
 

МАТЕМАТИКА  

 
Наставната програма по математика за трето одделение, е целно насочена, со јасно дефинирани цели и конкретни излези. Понудените 
предлог активности за реализација на целите се помош за наставникот при планирање на наставата. Со оваа програма е предвидено  
неделниот фонд на часови да биде ист како и во прво и второ одделение, односно да биде застапен со  4 часови неделно, или 144 
часови годишно. Централно место заземаат  целите во програмското подрачје Броеви каде се предвидува оспособување на учениците 
за извршување на аритметичките операции собирање, одземање, множење и делење. Во оваа предлог-програма застапени се истите 
програмски подрачја како и во претходните. Поради напредокот на менталните способности и умеења за содржајно набљудување на 
учениците, во трето одделение  запознавањето на математичките поими се остварува преку согледување на нивните суштествени 
својства. Имено, учениците ги согледуваат својствата на 2Д и 3Д формите и се обидуваат да ги опишуваат преку нивните суштествени 
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својства. При воведувањето на природните броеви низата на  броеви се проширува до 100. Во трето одделение учениците собираат и 
одземаат во обем на 100, при што применуваат усни и писмени постапки. Учениците ги согледуваат врските меѓу резултатите и 
компонентите на аритметичките операции, повратната врска меѓу собирањето и одземањето, односно множењето и делењето. Врз 
основа на претходно развиените способности за броење во одредени чекори (по 2, 5 и сл), во трето одделение учениците се воведуваат 
во множењето и делењето со броевите 1, 2, 4, 5 и 10.   По однос на мерењето, учениците ги прошируваат знаењата со нови стандардни 
единици мерки. Низ сите подрачја се предвидени цели кои се однесуваат на примена на знаењата преку решавање на проблемски 
ситуации. 
Согласно потребите на индивидуалниот развој на учениците, во процесот на учење треба да се применуваат практични, самостојни и 
сознајни активности, проследени со примена на дидактички средства и ИКТ.  
 
 
 

СВЕТОТ ОКОЛУ НАС  

 
Наставниот предмет Светот околу нас  во трето одделение е застапен со фонд од 3 часа неделно, односно 108 часа годишно. 

Зголемувањето на фондот на часови произлегува од потребата за продлабочување на темите од природни науки со проширени цели 

кои за прв пат се среќаваат или додатно се прошируваат во трето одделение.  На пр. се прошируваат целите кои се однесуваат на 

проширување на сознанијата за движењата и силите кои се случуваат во непосредното опкружување на учениците, се воведуваат за 

прв пат цели за запознавање на учениците со природните ресурси во нашата земја, се воведуваат нови географски поими, се проширува 

разбирањето на просторот и времето итн. Знаењата на учениците преку систематизирање, дополнување и реструктурирање се 

доведуваат во врска со научните сознанија. Организирањето на интерактивни активности со учениците им овозможува на интересен и 

активен начин да ја проучуваат сложеноста, разновидноста и поврзаноста на севкупните појави, процеси, како и на активностите и 

односите меѓу луѓето во непосредната околина. Оттука, наставниот предмет треба да овозможи запознавање на учениците со основните 

природни појави, процеси, објекти и настани и нивната вредност, согледување на причинско-последичните врски и односи меѓу 

природната и општествената средина со потенцирање на значајната улога на човечкиот фактор во тие процеси. За да се оддржи тој 

постојан контакт на ученикот со објектите, појавите и процесите во околината, во преден план треба да биде организирањето 

непосредни набљудувања, примена на истражувачки постапки и активно искуствено учење во наставата. Во таа насока се нашите 
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понудени предлог активности кои треба да му бидат од помош на наставникот во операционализација на целите затоа што искуството 

произлезено од социјалниот контекст и од личните акции на ученикот/чката по пат на интериоризација е од големо значење. 

 
 

УМЕТНОСТ  

 
Во трето одделение предметот Уметност повторно се третира како интегриран, со што се заокружува целината од еден развоен период. 
Интегрираниот модел се остварува преку истите три подрачја од прво одделение – Визулени уметности, Музика и сценски игри и 
Креативни работилници и со иста застапеност со три (3) часа неделно или 108 часови годишно. 
Во трето одделение, се „стабилизира“ програмата, фиксирајќи ги целите. Некои од нив се идентични во својата формулација, со оние 
од второ одделение, со што се стекнува јасна прегледност на програмата. Така, во трето одделение ученикот/ученичката веќе треба да 
биде способен/на за дводиензионално изразување на сопствените мисли, чуства и вредности, но и истражува со материјалите и 
техниките по сопствено наоѓање. Во однос на ликовниот јазик, исто така направено е соодветно проширување со нови ликовни 
елементи и принципи, но и продлабочување на старите, согласно психо-физичките можности на учениците. Во трето одделение веќе се 
воведува градацијата и рамнотежата на соодветно ниво за таа возраст. Имено, ученикот/ученичката на ова ниво треба да биде во 
можност да ја препознае градацијата во тон и форма, и да ја воочи рамнотежата кај елементите. По однос на ликовните елементи, 
воведен е тон и волумен како нови, додека старите се продлабочуваат во тежинското ниво, што се видливи во резултатите од учењето.  
Во програмското подрачје Музика и сценски игри во трето одделение се продолжува со истото музичко подрачје - Музика и сценски 
игри, каде се заокружува еден целосен творечки процес со бескрајна можност за детската креативност и фантазија во полето на 
музиката. Во овој период, исто така, со брзо темпо се развиваат способностите за точна ритмичка и звуковисинска перцепција, како и 
други психички процеси (на пример, внимание, набљудување, музичка меморија).  
Се продолжува со основната цел, ученикот да развие интерес и љубов кон музиката и да се запознае со виталните  димензии на музиката 
преку лично искуство, за да може во потполност да ги разбере и доживее музичките дела. Преку пеење песни и мелодиски вежби од 
четири такта го прошируваат опсегот на гласот од ц1 до ц2, притоа применувајќи ги ритмичките детски музички инструменти и еден 
мелодиски детски инструмент (металофон). Преку користење ИКТ ќе се запознаат со музиката во филмот со  
што ќе согледаат колку е значајна улогата на музиката. Музиката како важен сегмент од делот на наставниот процес овозможува 
надарените/талентираните ученици да учествуваат во разни музички активности кои се интегрирани со други наставни предмети. 
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Целите иако не се организирани или поделени експлицитно на тој начин, сепак се целосно во согласност со Блумовата таксономија и 
овозможуваат развој на когнитивната, афективната и психомоторната сфера, соодветно.   
 
 

ФИЗИЧКО И ЗДРВАСТВЕНО  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

При изработка на предлог наставната програма за трето одделение земени се предвид сите развојни карактеристики на децата на таа 
возраст (анатамоско-физиолошки, физичкиот раст и развој, созревањето и развојната функција на поедини органи и органски системи, 
емоционалниот и когнитивниот развој на дететето, развојните специфики на движењата во овој возрасен период и спецификите на 
моторичките способности). 

Изборот на целите е преку разновидни и систематски моторички активности и поврзаност со останатите воспитно-образовни подрачја 
да се придонесе за интегралениот развој на личноста на ученикот (когнитивниот, афективниот и моторичкиот домен). Да се придонесе 
на развојот на моторичките способности (здравствениот фитнес), на стекнување и усовршување моторичките умеења и навики, како и 
на стекнување на соодвенти навики и знаења за правилно однесување во секојдневни и специфични услови на живот и работа.  Изборот 
на целите, предлог активностите и резултатите од учењето е направен по деталната анализа на голем број курикулуми по предметот 
физичко и здравствено образование од повеќе развиени земји во светот, а посебно од околните земји.  

Оперативните задачи се насочени кон задоволување на основните детски потреби за движење и игра, развој на координацијата, 
флексибилноста, рамнотежата, експлозивната сила, како и стекнување на моторички умеења и навики за правилно изведување на 
природните форми на движење во различни услови, правилно изведување на прилагодените природни форми на движење и 
едноставните моторички движечки структури од атлетската и гимнастичката азбука и игрите со топка и ритмика и танц. Позитивно ќе се 
влијае и врз правилното држење на телото, јакнење на здравјето  и развивање на хигиенските навики како и врз формирање на 
позитивно морално-волеви квалитети на личноста. Учениците ќе се оспособат стекнатите знаења, умеења и навики да ги користат во 
секојдневните услови на живот и работа и ќе стекнат и развијат свест за потребите од здравјето, зачувување на здравјето и заштита на 
природата и човековата околина. Во трето одделение ќе се продолжи со регистрирањето и следењето на моторичкиот развој на децата 
со стандардизирани батерии на тестови.  
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ИНТЕРКУЛТУРНА ДИМЕНЗИЈА ВО НОВИТЕ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ  

 

Целите на наставните програми за 3. одделение овозможуваат интеркултурно воспитание и образование да продолжи како природен, 
континуиран процес на градење на животните вештини кои се претпоставка за квалитетен соживот во нашата општествена заедница, 
но и пошироко.  

Интеркултурната димензија е проткаена низ различни сетови на цели, дефинирани во сите предвидени наставни предмети, насочени 
кон поддржувањето на позитивната слика за себе; вреднувањето на сопствениот идентитет, но и идентитетот и припадноста на другите; 
препознавањето и почит кон хетерогеност во групата и во училиштето (според пол, возраст, физички изглед, етничко потекло, 
способност, јазик, итн.); манифестирањето на довербата кон другите; воочувањето на сличностите помеѓу поединцни од различно 
потекло; разбирањето и негувањето на принципите за разрешување на конфликтните ситуации во групата; активно слушање; 
прифаќање на различни мислења и сл. 

 

Развивање на интеркултурна осетливост може паралелно да се спроведе низ сите програмски  подрачја / области/ теми, со што истите 
би биле секојдневно присутни во училишниот живот на учениците. Големо влијание врз развивањето на интеркултурен истимулативен 
воспитно-образивен процес,  ќе имаат и соодветни дидактички ресурси, како и интеркултурен дизајн на училишниот простор и амбиент. 
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НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  

 

 

Програмско подрачје Годишен фонд на часови: (5 наставни часови наделно) 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК (КЈ) 55 часови 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 55 часови 

МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК) 20 часови 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ ЛАТИНИЦА (ПЧП) 50 часови 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да развие интерес и љубов кон македонскиот јазик; 

 да развие комуникациски вештини; 

 да се оспособи за активно слушање;  

 да се оспособи за правилно артикулирање на вербалниот и невербалниот говор; 

 да ги усвои печатните и ракописните латинични букви;  

 да се оспособи за правилно читање и пишување со латинични букви; 

 да ја развие графомоториката; 

 да ги применува основните граматички правила;  
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 да ги усвои видовите зборови;  

 да развие навики за правилно седење при читањето и пишувањето; 

 да се оспособи за читање со разбирање; 

 да се запознае со народната и уметничката литература; 

 да се оспособи за елементарно структурирано писмено изразување и творење; 

 да се оспособи за анализа на творби; 

 да се оспособи за препознавање и вреднување на естетстските елементи на творбите; 

 да се оспособи за користење додатна литература; 

 да го збогати речникот со нови зборови; 

 да развие медиумска култура;  

 да користи мултимедијални извори за учење; 

 да се оспособи за слободно да ги изразува емоциите, доживувањата, ставовите и мислите; 

 да развие фантазија; 

 да развие хумано и етичко одговорно однесување; 

 да прави разлика на говорно изразување на други јазици. 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈАЗИК  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

KJ-III/А да се оспособи самостојно да 
комуницира 

- Меѓусебни разговори 
- „Јас сум...јас можам... јас знам...“ (градење 

позитивна слика за себе) 
- Ѕиден пасош (меѓусебно напишани 

позитивни пораки) 
- „Столица за раскажување“ (ученикот што 

седи на столчето раскажува настани/шеги) 
- Игра: Правам интервју 

KJ-III/А1 започнува разговор самоиницијативно; 

KJ-III/А2 изразува свои потреби, мисли и чувства; 

KJ-III/А3 самостојно учествува во разговор почитувајќи 
ги правилата на културно однесување; 

KJ-III/А4 усно одговара на поставени прашања; 

KJ-III/А5 писмено одговара на поставени прашања; 
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- Договарање правила на однесување во 
паралелката 

- Договарање знаци за потсетување (кога се 
прекршува некое правило) 

- Разговори за секојдневни теми 
- Разговори за случки од викендот 
- Довршување започнати реченици 
- Договарање за уредување на училницата 
- Во улога на... 
- Писмени и усни одговори на поставени 

прашања 
- Игра: Шапката што изразува чувства (погоди 

како се чувствува носителот на шапката) 
- Глумење различни чувства  
- Љубов е .... 
- Од што се срамам / не се срамам 

(разговори) 
- Игра: Око за убаво (забележување 

позитивни примери на однесување) 

KJ-III/А6 самостојно поставува прашања; 

KJ-III/А7 изразува свои чувства при зборување; 

KJ-III/А8 препознава чувства на соговорникот. 

KJ-III/Б да се оспособи за активно 
слушање 

- Одговори на прашања според слушнат говор  
- Денес се чувствувам ... 
- Цртање и боење симболи за чувства 
- Пантомима 
- Употребување боја според чувства 
- Игра: Го цртам тоа што го слушам и 

разбирам 
- Довршување недовршени реченици кои ги 

започнува наставникот 
- Препознавање различни чувства   
- „Јас сум ти, ти си јас...“ 
- Глумење различни чувства  
- Игра: Во туѓи чевли (да се разберат туѓите 

чувства и постапки) 
- Зборуваме за емпатија 
- Игра: Насочена фантазија 
- Игри за разрешување конфликти 

KJ-III/Б1 внимателно слуша и разбира; 

KJ-III/Б2 артикулирано го употребува невербалниот и 
вербалниот говор; 

KJ-III/Б3 препознава невербален говор кај другите; 

KJ-III/Б4 препознава различни чувства кај себе; 

KJ-III/Б5 препознава различни чувства кај другите; 

KJ-III/Б6 покажува емпатија; 

KJ-III/Б7 разбира дека некој друг може поинаку да 
размислува од него/нејзе. 



17 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

KJ-III/В да се оспособи за правилна 
говорна артикулација 

- Вежби за правилно држење на телото при 
говорење 

- Правилно изговарање слушнати гласови, 
зборови и реченици 

- Игра: Се снимаме за да слушнеме како 
звучиме 

- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Кажување смешни и чудни реченици 
- Слушање аудио снимки со рецитирање 
- Изразно рецитирање 
- Кажување брзозборки 
- Кажување гатанки и поговорки 
- Читање броеви од табела сто 
- Игра: Роденденска линија (подредување 

според месецот на раѓање и пребројување) 

KJ-III/В1 правилно го држи телото при говорење; 

KJ-III/В2 правилно изговара гласови; 

KJ-III/В3 правилно изговара зборови; 

KJ-III/В4 точно ги интонира видовите реченици; 

KJ-III/В5 изразно рецитира песна (стихотворба); 

KJ-III/В6 правилно драматизира текст во дијалошка 
форма; 

KJ-III/В7 правилно ги изговара броевите до 100; 

KJ-III/В8 правилно ги изговара редните броеви до 20. 

KJ-III/Г да се оспособи за усно  
изразување 

- Прераскажување прочитани содржини  
- Составување „жива приказна“ според 

извлечени предмети од „волшебна 
торбичка“ 

- Раскажување по клучни зборови  
- Раскажување по серија слики 
- Раскажување доживувања  
- Игра: Читај за да нацрташ и раскажи што си 

нацртал 
- Авторско столче 
- Довршување започнати реченици  
- Групна  приказна (заедничко раскажување 

започната приказна за одреден лик) 
- Опишување според непосредно 

набљудување и опишување по сеќавање 
- Кој е тој, што е тоа? (погодување опишан 

лик/предмет) 
- Волшебна торбичка: Го опишувам скриениот 

предмет што го допирам во торбичката  
- Што мислат другите за мене (од 

опкружувањето) 

KJ-III/Г1 усно прераскажува куси содржини; 

KJ-III/Г2 усно раскажува по зададени зборови/серија 
слики; 

KJ-III/Г3 усно раскажува доживеан настан; 

KJ-III/Г4 усно опишува според непосредно 
набљудување или сеќавање; 

KJ-III/Г5 слободно ги изразува своите чувства; 

KJ-III/Г6 поставува прашања за прочитан кус текст; 

KJ-III/Г7 усно раскажува на дадена тема. 
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- Јас се чувствувам ... 
- Јас мислам... 
- Играње улоги 
- Азбука на чувствата (збор што ќе изразува 

чувство според зададена буква) 

KJ-III/Д да користи литературен 
македонски јазик 

- Слушање и читање примери за воочување 
дијалект наспроти литературен јазик 

- Следење/читање народни приказни 
- „Јас сум ТВ презентер“ 
- „Јазичен коректор“ (откривање грешки при 

зборувањето) 
- „Зборуваме, се снимаме, се слушаме“ 
- Игра: Освоен медал за литературно 

говорење 
- Т табела (правилно-неправилно) 
- Правописни вежби 
- Правоговорни вежби 
- Одделенска јазична ризница 

KJ-III/Д1 прави разлика меѓу дијалектот/локалниот 
говор и литературниот македонски јазик; 

KJ-III/Д2 користи литературен македонски јазик во 
усното изразување; 

KJ-III/Д3 користи литературен македонски јазик во 
писменото изразување. 

KJ-III/Ѓ да го збогати речникот 
- Објаснување непознати зборови при 

секојдневни активности 
- Одделенски неделен речник (речник на 

паралелката со нови зборови) 
- „Имам збор за објаснување “ (пронаоѓам, 

кажувам, барам објаснување) 
- Разговараме за... иницирање разговор во кој 

наставникот намерно употребува нови 
зборови 

- Одделенска јазична ризница 
- Вокабулар во четири агли (читам, 

детектирам, цртам и применувам нов збор) 
- Игра: Детектив на нови зборови 

KJ-III/Ѓ1 учи нови зборови кои означуваат имиња на 
предмети, појави, дејства, состојби, лица; 

KJ-III/Ѓ2 користи нови зборови/изрази; 

KJ-III/Ѓ3 почнува да користи речник за откривање на 
значењето на новите зборови; 

KJ-III/Ѓ4 разбира за значењето на новите зборови. 

KJ-III/E да се оспособи да употребува 
расказна, прашална, извична, потврдна и 
одречна реченица 

- Самостојно составување расказни, извични, 
прашални реченици 

- Подвлекување потврдни и одречни 
реченици 

KJ-III/E1 разликува расказна, извична и прашална 
реченица (во усмен) и писмен говор); 
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- Самостојно составување потврдни и 
одречни реченици 

- Игра: Помини го виножитото (претворање 
потврдни во одречни реченици и обратно) 

- Разгледување текстови за да се воочи каде и 
зошто е употребен некој интерпункциски 
знак 

- Подредување испревртени реченици 
- Картички со зборови (составување 

реченици) 
- Воочување правилно и неправилно 

интонирани реченици 
- Правописни вежби 
- Пронајди го натрпаникот 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/E2 правилно ги употребува расказната, извичната 
и прашалната реченица при писменото изразување со 
користење на интерпункциските знаци; 

KJ-III/E3 разликува потврдна и одречна реченица; 

KJ-III/E4 користи потврдни и одречни реченици; 

KJ-III/Е5 претвора потврдна во одречна реченица и 
обратно; 

KJ-III/E6 правилно подредува зборови во реченица при 
усно изразување; 

KJ-III/E7 правилно подредува зборови во реченица при 
писмено изразување. 

KJ-III/Ж да ги усвои именките како вид на 
зборови 

- Граматички вежби 
- Квиз за општи и сопствени именки 
- Брзи именки (кажување општи и сопствени 

именки) 
- Откривање општи и сопствени именки во 

текст 
- Ребус 
- „Исклучи го натрапникот“ (прецртување 

збор што не е именка) 
- Смислување именка според даден род и 

број 
- Подредување именки според род и број во 

табела 
- Картички со зборови 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/Ж1 разликува именки како вид на зборови; 

KJ-III/Ж2 разликува сопствени од општи именки; 

KJ-III/Ж3 пронаоѓа општи и сопствени именки во 
даден текст; 

KJ-III/Ж4 правилно употребува голема буква при 
пишување сопствени имиња, некои географски поими, 
институции и празници; 

KJ-III/Ж5 препознава род кај именките; 

KJ-III/Ж6 препознава број кај именките; 

KJ-III/Ж7 правилно употребува род кај именките; 

KJ-III/Ж8 правилно употребува број кај именките; 

KJ-III/Ж9 класифицира именки според род и број. 

KJ-III/З да ги усвои придавките како вид 
на зборови 

- Тегла со именки (додавање соодветна 
придавка според извлечена именка) 

- Подвлекување придавка во текст 
- Творечки диктат 
- Извади го стикерот и погоди ја придавката 

KJ-III/З1 препознава придавка како вид на збор и ја 
објаснува 

KJ-III/З2 додава соодветна придавка до именката; 

KJ-III/З3 пронаоѓа придавка во текст; 
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- Усогласи ме (усогласување на придавката со 
именката) 

- Разубави го текстот (додавање придавки) 
- Игра: Пронајди го натрапникот 
- Т табела (именка – придавка) 
- Погоди го предметот од наброените 

придавки 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 

KJ-III/З4 користи соодветни придавки при 
изразувањето (писмено и  усно) 

KJ-III/Ѕ да ги усвои глаголите како вид на 
зборови 

- Ѓердан на глаголи од текстот 
- Тегла со глаголи (смислување реченици 

според извлечен глагол) 
- Подвлекување глаголи во текст 
- Дополнување соодветни глаголи во текст  
- Извади го стикерот за погодениот глагол 
- Игра: Што можеме? (според соодветен 

глагол се пишуваат именки) 
- Игра: Пронајди го натрапникот 
- Погоди го предметот од наброените глаголи 
- Т табела (именка – глагол) 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронајди го натрпаникот 
- Петторед (пишување: именка, две придавки, 

три глаголи, реченица со четири збора и 
синоним за именка) 

- Ловец на грешки на неправилно употребени 
глаголи 

KJ-III/Ѕ1 препознава глагол како вид на збор; 

KJ-III/ Ѕ2 пронаоѓа глагол во текст; 

KJ-III/Ѕ3 правилно користи глаголи при изразувањето 
(писмено и усно) 

KJ-III/И да ги усвои броевите како вид на 
зборови 

- Акростих за даден број 
- Подвлекување броеви во текст 
- Меморија на броеви 
- Дополнување соодветни броеви во текст 
- Бинго од броеви (составување реченица 

според извлечен број) 
- Ловец на грешки на неправилно употребени 

броеви 
- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронајди го натрпаникот 

KJ-III/И1 препознава броеви како вид на збор; 

KJ-III/И2 пронаоѓа броеви во текст; 

KJ-III/И3 правилно користи броеви како вид на 
зборови при изразувањето (писмено и усно) 
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KJ-III/Ј да се оспособи да користи 
основни правописни правила 

- Достапни воспитно-образовни софтвери  
- Една реченица еден жетон (натпревар за 

најбрзо составување реченици) 
- Пронајди го натрапникот 
- Т-табела (правилно-неправилно) 
- Групирање  зборови според бројот на 

слогови 
- Игра: Превиткај го листот, подели го зборот 

(правилно делење зборови на слогови при 
пишувањето) 

- Пронаоѓање и прецртување  погрешно 
поделени зборови 

- Пишување соодветни зборови, според  
извлечени броеви 

- Диктати 
- Правописни вежби 

KJ-III/J1 правилно употребува голема буква на почеток 
на реченицата; 

KJ-III/J2 правилно употребува голема буква при 
пишување сопствени имиња, некои географски поими, 
институции, празници...; 

KJ-III/J3 правилно употребува интерпункциски знаци 
(точка, прашалник, извичник, две точки, запирка); 

KJ-III/J4 правилно пренесува збор во нов ред; 

KJ-III/J5 правилно пишува броеви до 100. 

KJ-III/К да се оспособи за писмено  
изразување 

- Самостојно пишување реченици 
- „Смисли реченици за“... 
- Започнува самостојно да прераскажува 

прочитан текст со помош на прашања  
- Започнува самостојно да прераскажува 

прочитан текст  според претходно изработен 
план за текстот и дадени упатства 

- Довршување започнат текст 
- Смислување нов крај на дадена содржина 
- „Подреди ги испревртените реченици“ 
- Пишување честитки 
- Пишување покани 
- Јас сум автор ... 
- Составување сопствен краток текст според 

дадени илустрации, а потоа читање на 
текстот од „писателот“  

- Пишување акростих 

KJ-III/К1 самостојно пишува реченици (со ракописни 
букви); 

KJ-III/К2 започнува писмено да прераскажува куси 
содржини; 

KJ-III/К3 започнува да твори по даден почеток; 

KJ-III/К4 започнува да го менува крајот на расказот; 

KJ-III/К5 писмено раскажува на дадена тема (кусо 
раскажува); 

KJ-III/К6 со поттик твори оригинални творби и ја 
развива фантазијата. 

 

 



22 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

Л-III/А да користи литература за деца 
- Самостојно читање сликовници, бајки, 

басни, стихотворби 
- Самостојно читање лектири 
- Слушање аудио-записи 
- Игра: Ај погоди што е... (приказна, басна, 

бајка или стихотворба) 
- Игра: Прво стоп, второ стоп  (наставникот 

престанува да чита, а учениците 
предвидуваат што ќе се случи)  

- Дискусиони групи 
- Правење стрип според слушната содржина  
- Разговори за прочитани творби 
- Одговарање на прашања од прочитана 

содржина 
- Книга плус –  презентирање додатно 

прочитана книга преку самостојно избрана 
техника 

- Достапни воспитно-образовни софтвери  
- Применување техники/стратегии за анализа 

на прочитани содржини („Скелет“, „Грозд“, 
„Петторед“, „Квадрант“, „Ѕвезда на 
приказната“, „Мисловна мапа“...) 

Л-III/А1 разликува литературни творби (приказна, 
расказ, басна, бајка, драмски текст, стихотворба); 

Л-III/А2 самостојно чита определени содржини 
соодветни на возраста; 

Л-III/А3 самостојно чита лектири; 

Л-III/А4 усно одговара на прашања за прочитана 
содржина; 

Л-III/А5 писмено одговара на прашања за прочитаната 
содржина; 

Л-III/А6 самоиницијативно чита додатни содржини; 

Л-III/А7 применува техники/стратегии за анализа на 
самостојно прочитани содржини. 

Л-III/Б да се оспособи за анализа на 
литературни творби 

- Овој автор ми се допаѓа, бидејќи... 
- Смислување рима според даден збор 
- Игра: Јазично пикадо 
- Азбучна песна 
- Пронајди го натрапникот (пронаоѓање 

неправилна рима) 

Л-III/Б1 разликува поезија од проза; 

Л-III/Б2 разликува стих и строфа; 

Л-III/Б3 пронаоѓа рима во стихотворба; 

Л-III/Б4 открива чувства во врска со содржината; 

Л-III/Б5 определува редослед на настаните; 
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- Игра: Погодувам рима, одлепувам стикер, 
Скелет (откривање тема, порака, ...) 

- Дискусиони групи 
- Глумење чувства 
- Илустрирање дел од прочитана содржина  
- Разговор: Од каде доаѓа ова име на 

приказната? 
- Лента на приказната (подредување делови 

од текст според редоследот на настаните) 
- Одговарање на прашања според слушната 

творба 
- Селектирање илустрации кои одговараат на 

прочитан текст 
- „Т-табела“ – опишување позитивен и 

негативен лик 
- Заземање став за однесувањето/постапките 

на одреден лик (се става во улога на ликот) 
- Глумење лик од литературна творба 
- Изработување сцена според прочитан опис 

од творба 
- Разговор: Што ни се допадна, а што не ни се 

допадна во творбата? 
- Аргументирање/објаснување на личен став 
- Смислување ново име за творбата  
- Ако јас сум писател, во текстот би 

променил,а . . . 
- Претпоставувам дека... (според насловот или 

илустрацијата) 
- Ѕид на убавите изрази/ зборови ( од 

содржината) 
- 3,2,1 (три работи што ги научив од 

содржината, две прашања во врска со 
содржината и едно применување во 
секојдневниот живот) 

- Размисли, сподели, одговори 

Л-III/Б6 определува место и време на настанот; 

Л-III/Б7 открива за што се зборува во творбата (тема); 

Л-III/Б8 аргументира зошто што му/ѝ се допаѓа или не 
му/ѝ се допаѓа во содржината; 

Л-III/Б9 определува главни и споредни ликови; 

Л-III/Б10 опишува ликови; 

Л-III/Б11 објаснува за постапките на ликовите; 

Л-III/Б12 објаснува социјално 
прифатливо/неприфатливо однесување (добро и 
несоодветно однесување); 

Л-III/Б13 се идентификува со позитивни ликови; 

Л-III/Б14 препознава порака на текстот; 

Л-III/Б15 поврзува сопствено доживување со 
прочитана содржина; 

Л-III/Б16 препознава естетески елементи во творбите. 
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- (на поставеното прашање треба да 
размисли, да сподели со парот и да 
одговори) 

- „Тркало на среќата“ – поставување прашања 
поврзани со содржината на текстот со 
помош на прашални зборови 

- Раскажување сопствено доживување 
поврзано со прочитаното 

- Смени го завршниот дел од содржината 
- Подели ги параграфите  
- Оваа содржина ме потсети... 
- Јас се збунив кога... 
- Откако ја прочитав содржината, се 

почувствував... 
- Се загрижив кога... 
- Делот што го насликав во глава... 
- Применување техники за прочитани 

содржини („Т – табела“, „Венов дијаграм“, 
„Скелет“, „Грозд“, „Петторед“, „Квадрант“, 
„Ѕвезда на приказната“, „Мисловна мапа“, 
„Мрежа на коцка“, „Цитат-коментар“...) 

- Користење достапни воспитно-образовни 
софтвери 

Л-III/В да ги развие техниките на читање 
- Игра: Кажи ми како да читам 
- Интерактивно читање 
- Истражувачко читање (читање според 

зададени задачи) 
- Декодирање зборови (изговорање   зборови 

што претходно ги слушнале, но не ги виделе) 
- Тивко читање во парови  
- Гласно читање 
- Читање по улоги 
- Ти читаш, јас те следам 
- Слушање аудио снимки (воочување 

изразност) 
- Игра: Читам како ТВ презентер 

Л-III/В1 чита гласно; 

Л-III/В2 чита точно и јасно; 

Л-III/В3 чита со соодветна брзина; 

Л- III/В4 чита во себе; 

Л-III/В5 чита по улоги; 

Л-III/В6 чита насочено; 

Л-III/В7 почнува да чита изразно (со почитување на 
интерпункциски знаци, темпо, динамика, 
артикулација, дикција). 
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Л-III/Г да се оспособи да чита со 
разбирање 

- Објаснување непознати зборови/изрази 
- Вокабулар во четири агли (читам, 

детектирам, цртам и применувам нов збор) 
- Започнува со помош на наставник/родител 

да користи речник (во функција на 
откривање на значењето на непознатите 
зборови). 

- Разговор за прочитана содржина 
- Одговарање на прашања во врска со 

содржината на прочитаниот текст 
- „Ленти на приказната“ (подредување 

реченици од текстот ) 
- Интерактивно читање („стоп техника“-

читање дел по дел и предвивување што ќе 
се случи) 

- Разликување логични од нелогични 
содржини 

- Јас мислам дека... (довршување започнати 
реченици во врска со прочитаната 
содржина) 

- Самостојно применување техники за 
прочитани содржини („Т – табела“, „Венов 
дијаграм“, „Скелет“, „Грозд“, „Петторед“, 
„Квадрант“, „Ѕвезда на приказната“, 
„Мисловна мапа“, „Мрежа на коцка“, 
„Цитат-коментар“...) 

- Ако сум писател, во текстот би променил,а . . 
. 

- Резимирање на содржината на текстот – 
довршување на речениците „Започнува со . . 
. ; Понатаму продолжува . . . ; На крајот 
завршува со . . . “ 

- Ѕид на убавите изразни зборови (во 
содржината) 

Л-III/Г1 прашува за значењето на непознатите зборови 
од прочитана содржина; 

Л-III/Г2 точно одговара на прашања од прочитана 
содржина; 

Л-III/Г3 прераскажува за прочитаното; 

Л-III/Г4 поставува прашања за прочитана содржина; 

Л-III/Г5 дава пример за сопствено искуство поврзано 
со прочитана содржина; 

Л-III/Г6 следи инструкции поврзани со прочитана 
содржина. 
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- 3,2,1 (3 работи што ги научив од содржината, 
2 прашања во врска со содржината, 1 
применување во секојдневниот живот) 

- Споделено истражување (дискусија за 
важните прашања од текстот со одредена 
група) 

- Нареди ги лентите според хронолошки 
редослед (подредување ленти со текст) 

- Оваа содржина ме потсети... 
- Јас се збунив кога... 
- Откако ја прочитав содржината, се 

почуствував... 

 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МЕДИУМСКА КУЛТУРА (МК)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

МК-III/А да следи различни медиумски 
содржини, соодветни на возраста 

- Следење достапни медиумски содржини 
- Мислам дека...(впечатоци и ставови за 

следена содржина) 
- Опишување на омилени ликови од детски 

медиумски содржини 
- Цртање симболи за чувства од детските 

медиумски содржини 
- Јас во улога на ликот . . . 
- Драматизација според следена детска 

медиумска содржина 
- Разговори за детски ТВ-емисии, 

цртани/анимирани филмови, аудиозаписи и 
дигитални содржини 

МК-III/А1 споделува впечатоци од детски ТВ-емисии; 

МК-III/А2 споделува впечатоци од гледан филм за 
деца; 

МК-III/А3 опишува ликови од следени содржини; 

МК-III/А4 изразува чувства во врска гледана/слушана 
содржина; 

МК-III/А5 дава свое мислење за однесувањето на 
ликовите; 

МК-III/А6 прераскажува дел од гледана/слушана 
содржина; 
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- Прераскажување на гледана/слушната 
содржина 

- Снимање сопствени аудио записи 
- Следење куси содржини на јазик кој е 

различен од мајчиниот 
- Игра: Го препознавам јазикот на моите 

другарчиња  

МК-III/А7 препознава јазик (албански, турски, српски, 
ромски, ...) од следената содржина. 

МК-III/Б да користи дигитални  детски 
содржини 

- Користење достапни дигитални содржини 
- Користење содржини од дигитални извори  
- Формирање позитивни ставови кон 

учењето/знаењето (преку користење 
различни дигитални содржини) 

- Разговори за позитивните и негативните 
ефекти од користење дигитални содржини 

- Стрип: „Јас и компјутерот“ 
- Пребарување дигитални содржини 

соодветни на возраста  

МК-III/Б1 употребува воспитно-образовни дигитални 
детски соджини; 

МК-III/Б2 пребарува дигитални содржини соодветни 
на возраста (под надзор на 
наставник/родител/старател). 

МК-III/В да стекне навика за  користење 
задолжителна литература за деца  

- Разгледување на библиотеката во 
училиштето (или разговор со помош на 
слика/фотографија) 

- Разговор со библиотекарот (или разговор со 
наставник кој глуми библиотекар) 

- Уредување на одделенското катче (со книги, 
сликовници и списанија) 

- Дневна дружба (секојдневно читање 
книга/сликовница од катчето) 

- Играње улоги: Библиотекари и читатели 
- Разговори според прочитани содржини 
- Смислување правила за грижа за книгите 
- Подарување книги за различни пригоди и 

збогатување на одделенското катче 
(родендени, натпревари...) 

- Посета на 
одделенската/училишната/градската 
библиотека (во зависност од контекстот) 

МК-III/В1 самостојно чита задолжителна литература за 
деца (лектира) 

МК-III/В2 користи услуги на училишна библиотека 

МК-III/В3 се грижи за позајмените книги; 

МК-III/В4 знае за правилата на однесување во 
библиотека. 
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- Изработување (индивидуално, во пара, во 
група) сликовници со различна форма и 
содржини 

МК-III/Г да стекне навика да чита/користи 
различни додатни содржини 

- Активности во списание (цртање,боење, 
дополнување... во списанија за деца) 

- Читална (дел од работниот ден во кој 
учениците читаат самостојно избрана 
содржина) 

- Правење збирка од различни списанија 
- Разгледување списанија, сликовници и книги 
- Средување на катчето за читање 
- Читање сликовници и книги по слободен 

избор 
- Читање творби од списанија за деца по 

слободен избор 
- Разговори за прочитани содржини 
- Проектни активности според прочитана 

содржина 
- Цртање стрип (наслов, главен,спореден лик, 

тема, редослед на настанот...) 
- Подаруваме книга за најуспешниот во... ( 

договор на ниво на паралелка) 
- Активности за самоиницијативно користење 

детски списанија, енциклопедии, книги, 
сликовници и воспитно-образовни 
дигитални содржини (соодветни на возраста 
и индивидуалните интереси) 

- Изработување (индивидуално, во пара, во 
група) сликовници со различна форма и 
содржини 

МК-III/Г1 самоиницијативно чита додатни содржини;  

МК-III/Г2 самоиницијативно избира литература за 
деца од одделенската/училишната/градската 
библиотека; 

МК-III/Г3 користи додатни дигитални содржини; 

МК-III/Г4 води дневник за прочитана додатна 
литература за деца; 

МК-III/Г5 пребарува податоци од интернет со помош на 
возрасен; 

МК-III/Г6 прераскажува прочитани 
содржини/информации. 

МК-III/Д да стекне навика за следење 
културно-уметнички содржини/настани 

  

- Посета на театар и кино (во зависност од 
контекстот) 

- Правење маски/кукли 
- Глумење:  Во улога на омилен лик 
- Креирање катче за драматизација 

МК-III/Д1 следи театарска/куклена престава; 
МК-III/Д2 опишува сцена; 
МК-III/Д3 опишува костими; 

МК-III/Д4 дава свое мислење за однесувањето на 
ликовите; 
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- Разговор за впечатоци од следена 
претстава/филм 

- Цртање според следен настан 
- Драматизација според познати содржини 
- Креирање куклено катче  
- Разговори за однесување при посети на 

културно-уменички институции 
- Посета на културно-уметниички настани 

(музеј, изложба... во зависност од 
контекстот) 

- Средба со автор/актери 

МК-III/Д5 прераскажува дел од филм/театарска 
претстава; 
МК-III/Д6 споделува впечатоци за следени културно-
уметнички содржини/настани; 
МК-III/Д7 искажува став за следена содржина/настан; 

МК-III/Д8 знае за правилата на однесување во 
културно-уметничка институција; 

МК-III/Д9 почитува правила на однесување во 
културно-уметничка институција. 

МК-III/Ѓ да се оспособи за селективно  и 
безбедно користење  медиумски 
содржини 

- Разговори за селективно и безбедно 
користење дигитални и медиумски 
содржини 

- Достапни воспитно-образовни софтвери 
- „Безбедно – небезбедно“ (кревање знак за 

секој точен исказ за селективно и безбедно 
користење дигитални и медиумски 
содржини)  

- „Не разговараме со непознати“ 

МК-III/Ѓ1 знае за симболите за ограничување на 
возраста за следења на одредена ТВ содржина; 

МК- III/Ѓ2 следи содржини со естетска вредност; 

МК-III/Ѓ3 пребарува дигитални содржини соодветни 
на возраста (под надзор на 
наставник/родител/старател); 

МК-III/Ѓ4 употребува различните медиуми како извор 
на учење. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ЛАТИНИЦА)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ПЧП-III/А да се запознае со латиничните 
печатни букви 

- Препознавање на латиничното писмо во 
нашата околина (натписи, реклами . . . 
напишани со латинични букви) 

- Игра: Ивлекување карти со печатни 
латинични букви (поврзување глас со 
соодветна буква)  

- Венов дијаграм од печатни букви (кирилица 
и латиница) 

- Препознавање на латиничното писмо во 
другите јазици 

ПЧП-III/А1 препознава натписи, реклами... од 
околината напишани со латинично писмо; 

ПЧП-III/А2 препознава печатни латинични букви; 

ПЧП-III/А3 поврзува глас со соодветната латинична 
буква; 

ПЧП-III/А4 прави разлика меѓу кирилични и латинични 
букви; 

ПЧП-III/А5 знае дека постојат јазици кои се пишуваат 
на кирилично и латинично писмо. 

ПЧП-III/Б да се оспособи да пишува со 
печатно латинично писмо 

- Споредување печатни кирилични букви и 
печатни латинични букви (Венов дијаграм, Т-
табела) 

- Поврзување точки во букви 
- Пишување во воздух 
- Пишување на табла 
- Вежби за пишување на големите и малите 

печатни букви во тетратка 
- Каде се наоѓа буквата... 
- Препиши... 
- Диктати за вежбање 
- Игра: Асистенти што избираат најубав 

ракопис 
- Автодиктати – гатанки, строфи и сл. 

ПЧП-III/Б1 правилно пишува мали и големи печатни 
букви од латиничното писмо; 

ПЧП-III/Б2 препишува зборови, реченици, кус текст на 
латинично печатно писмо; 

ПЧП-III/Б3 пишува диктат со латинични печатни букви; 

ПЧП-III/Б4 пишува со читлив и уреден ракопис; 

 

ПЧП-III/В да се оспособи да чита 
содржини напишани со печатно 
латинично писмо 

- Читање збор од слика домино 
- Спојување слика со напишан збор  
- Вежби за правилно дишење при читање   

ПЧП-III/В1 чита зборови напишани со печатни 
латинични букви; 
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- Вежби за читање зборови, реченици и куси 
текстови 

- Одговори на прашања за прочитана 
содржина со печатно латинично писмо 

- Активности според инструкции напишани со 
печатно латинично писмо 

ПЧП-III/В2 чита реченици напишани со печатни 
латинични букви; 

ПЧП-III/В3 чита (кус) текст напишан со печатни 
латинични букви; 

ПЧП-III/В4   разбира содржина  напишана со 
латинични печатни букви. 

ПЧП-III/Г да се оспособи да пишува со 
ракописно латинично писмо 

- Споредување ракописни кирилични букви и 
ракописни латинични букви (Венов 
дијаграм, Т-табела) 

- Споредување печатни и ракописни 
латинични букви (Венов дијаграм, Т-табела) 

- Пишување ракописни букви во воздух 
- Пишување ракописни букви на табла или на 

изложбени паноа 
- Вежби за правилно пишување и поврзување 

на малите  и големите ракописни букви во 
тетратка 

- Правилно препишување куси содржини со 
ракописни букви 

- Диктати за вежбање 
- Автодиктати – гатанка, строфа и сл. 

ПЧП-III/Г1 правилно пишува мали и големи ракописни 
букви од латиничното писмо; 

ПЧП-III/Г2 правилно ги поврзува ракописните букви 
помеѓу себе; 

ПЧП-III/Г3 препишува зборови, реченици, кус текст на 
ракописно латинично писмо 

ПЧП-III/Г4 пишува диктат со латинични ракописни 
букви;  

ПЧП-III/Г5  пишува со читлив и уреден ракопис; 

 

ПЧП-III/Д да се оспособи да чита 
содржини напишани со ракописно 
латинично писмо 

- Вежби за правилно дишење при чита 
- Вежби за читање различни содржини 

напишани со ракописно латинично писмо 

ПЧП-III/Д1 чита зборови напишани со ракописни 
латинични букви; 

ПЧП-III/Д2 чита реченици напишани со ракописни 
латинични букви; 

ПЧП-III/Д3 чита содржини со ракописни латинични 
букви. 

ПЧП-III/Ѓ препишува текст од кирилица на 
латиница и обратно со печатни и 
ракописни букви 

- Препишување текст од кирилица на 
латиница и обратно, со печатни букви 

- Препишување текст од кирилица на 
латиница и обратно, со ракописни букви 

- Вежби за убаво пишување 
- Асистенти кои избираат најубав ракопис 

ПЧП-III/Ѓ1 правилно препишува текст со печатни 
латинични букви (од кирилица на латиница); 

ПЧП-III/Ѓ2 правилно препишува текст со печатни 
латинични букви (од латиница на кирилица); 

ПЧП-III/Ѓ3 правилно препишува текст со ракописни 
латинични букви (од кирилица на латиница); 
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ПЧП-III/Ѓ4  правилно препишува текст со ракописни 
латинични букви (од латиница на кирилица). 

ПЧП-III/Е да развие навики за правилна 
положба на телото при читање и 
пишување 

- Смислување знак за правилно седење 
- Демонстрирање правилно седење 
- Користење знак за неправилно седење кој 

ќе ги потсети правилно да седат 
- Вежби за правилно држење на телото при 

пишување 
- Вежби за правилно држење на телото при 

читање 
- Разговори за негативните ефекти од 

неправилното седење при пишување и 
читање 

ПЧП-III/Е1 има правилна положба на телото при 
читање; 

ПЧП-III/Е2 има правилна положба на телото при 
пишување; 

ПЧП-III/Е3 правилно ракува со приборот и 
материјалите за пишување. 
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GJUHË SHQIPE 

 

Fusha programore: 
Fondi vjetor i orëve: 

(përafërsisht për çdo fushë programore) 

KOMUNIKIM DHE GJUHË 80 orë 

LETËRSI 70 orë 

KULTURA E MEDIES 30 orë 

 

 

QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË MËSIMIT TË LËNDËS GJUHË SHQIPE PËR KLASËN E III:  

 

Nxënësi/nxënësja:  

 të zhvillojë interes dhe dashuri ndaj gjuhës shqipe; 

 të zhvillojë shkathtësi komunikimi; 

 të aftësohet të dëgjojë në mënyrë aktive;  

 të aftësohet për artikulim të drejtë të të folurit verbal dhe jo verbal; 

 ta zhvillojë grafo-motorikën; 

 t’i zbatojë rregullat themelore gramatikore;  

 t’i përvetësoj llojet e fjalëve;  

 të zhvillojë shprehi për t’u ulur në mënyrë të drejtë gjatë të lexuarit dhe të shkruarit; 

 të aftësohet të lexojë me kuptim; 

 të dallojë fjalitë dëftore, pyetëse dhe nxitëse 

 të dallojë fjalitë pohore dhe fjalitë mohore 
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 të dallojë pjesët (gjymtyrët) kryesore të fjalisë 

 të dallojë emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm 

 të njihet me letërsinë popullore dhe artistike; 

 të aftësohet për shprehje dhe krijimtari me shkrim të strukturuar në mënyrë elementare; 

 të aftësohet për analizë të krijimeve letrare; 

 të aftësohet për njohjen dhe vlerësimin e elementeve estetike në krijimtarinë letrare; 

 të aftësohet për përdorimin e letërsisë plotësuese; 

 ta pasurojë fjalorin me fjalë të reja; 

 të zhvillojë kulturën e medieve;  

 të përdor burime multimediale të të nxënit; 

 të aftësohet t’i shpreh në mënyrë të lirë emocionet, përjetimet, qëndrimet dhe mendimet; 

 të zhvillojë fantazinë; 

 të zhvillojë sjellje të përgjegjshme humane dhe etike; 

 të dallojë shprehje gojore në gjuhë të tjera. 
 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KOMUNIKIM DHE GJUHË (KGJ) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KGJ-III/А të aftësohet të komunikojë në 
mënyrë të pavarur 

- Biseda të ndërsjella 
- “Unë jam... unë mundem... unë di...” (ndërtimi 

i fotografisë pozitive për veten) 
- Pasaporta e murit (porosi të ndërsjella pozitive 

të shkruara) 
- “Karrigia për rrëfim” (nxënësi që ulet në karrige 

rrëfen ngjarje/shaka) 
- Lojë: Bëj intervistë 
- Vendosja e rregullave të sjelljes në klasë 

KGJ-III/А1 me vetë iniciativë fillon bisedë; 
KGJ-III/А2 i shpreh nevojat, mendimet dhe ndjenjat e veta; 
KGJ-III/А3 në mënyrë të pavarur merr pjesë në bisedë duke 
i respektuar rregullat e mirësjelljes; 
KGJ-III/А4 përgjigjet gojarisht në pyetje të parashtruara; 
KGJ-III/А5 përgjigjet me shkrim në pyetje të parashtruara; 
KGJ-III/А6 në mënyrë të pavarur parashtron pyetje; 
KGJ-III/А7 i shpreh ndjenjat e veta gjatë të shprehurit; 
KGJ-III/А8 i identifikon ndjenjat e bashkëbiseduesit. 
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- Caktimi me marrëveshje të shenjave për 
rikujtim (kur shkelet ndonjë rregull) 

- Bisedë për tema të përditshme 
- Biseda që kanë ndodhur gjatë vikendit 
- Mbarimi i fjalisë së filluar 
- Biseda për rregullimin e klasës 
- Në rolin e... 
- Përgjigje me shkrim dhe me gojë në pyetjet e 

parashtruar 
- Lojë: Kapele që shpreh ndjenjat (qëllo si 

ndjehet bartësi i kapelës) 
- Aktrimi i ndjenjave të ndryshme  
- Dashuria është .... 
- Nga çka turpërohem / nuk turpërohem (biseda) 
- Lojë: Sy për të bukurën (vërejtja e shembujve 

pozitiv të sjelljes) 

KGJ-III/А9 në mënyrë të drejtë i shqipton fjalët gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/А10 vendos kontakt me sy me bashkëbiseduesit; 
KGJ-III/А11 flet rrjedhshëm;  
KGJ-III/А12 nuk përdor lëvizje të panevojshme gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/А13 tregon ndjenja pozitive dhe negative duke 
përdorur shprehje të fytyrës pa komunikim verbal; 
KGJ-III/А14 rrëfen një ngjarje me përdorimin e gjuhës së 
trupit; 
KGJ-III/А15 bisedon për përmbajtjen e tekstit me 
bashkëbisedues; 
KGJ-III/А16 i shpreh mendimet e veta për përmbajtjen e 
bisedës; 
KGJ-III/А17 dëgjon çka flet bashkëbiseduesi; 
KGJ-III/А18 nxjerr përfundime nga biseda; 
KGJ-III/А19 bisedon për ngjarje, situatë, persona ose të 
ngjashme të cilat i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë. 

KGJ-III/B të aftësohet të dëgjojë në mënyrë 
aktive 

- Përgjigje në pyetje sipas të folurit të dëgjuar  
- Sot ndjehem ... 
- Vizatim dhe ngjyrosje e simboleve të ndjenjave 
- Pantomimë 
- Përdorim i ngjyrës sipas ndjenjës 
- Lojë: E vizatoj atë që e dëgjoj dhe që e kuptoj 
- Mbarim i fjalive të papërfunduar që i fillon 

mësimdhënësi 
- Njohja e ndjenjave të ndryshme   
- “Unë jam ti, ti je unë...” 
- Aktrimi i ndjenjave të ndryshme  
- Lojë: Në këpucë të huaja (të kuptohen ndjenjat 

dhe veprimet e tjetrit) 
- Flasim për empatinë 
- Lojë: Fantazia e orientuar 
- Lojë për zgjedhjen e konflikteve 

KGJ-III/B1 dëgjon me kujdes dhe kupton; 
KGJ-III/B2 në mënyrë të artikuluar e përdor të folurit verbal 
dhe jo verbal; 
KGJ-III/B3 e njeh të folurit jo verbal te të tjerët; 
KGJ-III/B4 njeh ndjenja të ndryshme te vetja; 
KGJ-III/B5 njeh ndjenja të ndryshme te të tjerët; 
KGJ-III/B6 tregon empati; 
KGJ-III/B7 kupton se dikush tjetër mund të mendoj 
ndryshe nga ai/ajo;  
KGJ-III/B8 dëgjon dhe parashtron pyetje për atë që ka 
dëgjuar; 
KGJ-III/B9 dëgjon me kujdes sipas interesave dhe 
nevojave; 
KGJ-III/B10 ndjek me vëmendje kur lexohet një tekst i 
shkurtë; 
KGJ-III/B11 përdor njohuri paraprake gjatë të dëgjuarit; 
KGJ-III/B12 dallon realen nga imagjinarja në tekstin e 
shkurtë. 
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KGJ-III/C të aftësohet për artikulim të drejtë 
të të folurit 

- Ushtrime për mbajtje të drejtë të trupit gjatë të 
folurit 

- Shqiptim i drejtë i tingujve, fjalëve dhe fjalive  
të dëgjuar 

- Lojë: Incizohemi që të dëgjojmë si tingëllojmë 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Tregojmë fjali qesharake dhe të çuditshme 
- Dëgjim i audio incizimeve me recitime 
- Recitim shprehës 
- Thënie e fjalëshpejtave 
- Thënie e gjëegjëzave dhe proverbave 
- Leximi i numrave nga tabela njëqind 
- Lojë: Linja e ditëlindjes (radhitje sipas muajit të 

lindjes dhe numërim) 

KGJ-III/C1 në mënyrë të drejtë e mban trupin gjatë të 
folurit; 
KGJ-III/C2 në mënyrë të drejtë shqipton tinguj; 
KGJ-III/C3 në mënyrë të drejtë shqipton fjalë; 
KGJ-III/C4 saktë i intonon llojet e fjalive; 
KGJ-III/C5 reciton vjershë në mënyrë shprehëse; 
KGJ-III/C6 në mënyrë të drejtë dramatizon tekst në formë 
dialogu; 
KGJ-III/C7 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat deri më 
100; 
KGJ-III/C8 në mënyrë të drejtë i shqipton numrat rendor 
(mbiemrat që tregojnë marrëdhënie) deri më 20. 

KGJ-III/Ç të aftësohet të shprehet gojarisht - Tregojmë përmbajtje të lexuara  
- Përpilimi i ”tregimit të gjallë” sipas sendeve të 

tërhequra nga “trasta magjike” 
- Tregim sipas fjalëve kyçe  
- Tregim sipas serisë së fotografive 
- Tregimi i përjetimeve  
- Lojë: Lexo që të vizatosh dhe trego çka ke 

vizatuar 
- Karrigia e autorit 
- Mbarimi i fjalive të filluar  
- Tregimi grupor (tregimi i përbashkëti përrallës 

së filluar për ndonjë personazh të caktuar) 
- Përshkrim sipas vëzhgimit të drejtpërdrejtë dhe 

përshkrim sipas kujtimit 
- Kush është ai, çka është ajo? (gjetja e 

personazhit/sendit të përshkruar) 
- Trasta magjike: E përshkruaj sendin e fshehur 

që e prek në trastë  
- Çka mendojnë të tjerët për mua (nga rrethimi) 
- Unë ndjehem ... 
- Unë mendoj... 

KGJ-III/Ç1 gojarisht tregon përmbajtje të shkurta; 
KGJ-III/Ç2 gojarisht tregon sipas fjalëve/serisë së 
fotografive që i janë dhënë; 
KGJ-III/Ç3 gojarisht tregon ngjarje të përjetuar; 
KGJ-III/Ç4 gojarisht përshkruan sipas vëzhgimit të 
drejtpërdrejtë ose sipas kujtimit; 
KGJ-III/Ç5 në mënyrë të lirë i shpreh ndjenjat e veta; 
KGJ-III/Ç6 parashtron pyetje për tekst të shkurt që e ka 
lexuar; 
KGJ-III/Ç7 gojarisht tregon sipas temës së dhënë. 
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- Aktrimi i roleve 
- Alfabeti i ndjenjave (fjalë që do të shpreh 

ndjenjë sipas shkronjës së dhënë) 

KGJ-III/D të përdor gjuhën letrare shqipe - Dëgjim dhe lexim i shembujve për dallimin e 
dialektit nga gjuha letrare 

- Përcjellja/leximi i përrallave popullore 
- “Unë jam TV prezantues” 
- “Korrektor gjuhësor” (zbulimi i gabimeve gjatë 

të folurit) 
- “Flasim, incizohemi, dëgjohemi” 
- Lojë: Medalje e fituar për të folur në gjuhë 

letrare 
- T tabelë (e drejtë – e gabuar) 
- Ushtrime drejtshkrimore 
- Ushtrime të drejtshqiptimit 
- Thesari gjuhësor i klasës 

KGJ-III/D1 bën dallim mes dialektit/të folurit dhe gjuhës 
letrare shqipe; 
KGJ-III/D2 gjatë të shprehurit gojor përdor gjuhën letrare 
shqipe; 
KGJ-III/D3 gjatë të shprehurit me shkrim përdor gjuhën 
letrare shqipe. 

KGJ-III/DH ta pasurojë fjalorin - Sqarim i fjalëve të panjohura gjatë aktiviteteve 
të përditshme 

- Fjalori javor i klasës (fjalor me fjalë të reja i 
klasës) 

- “Kam fjalë për sqarim” (gjej, tregoj, kërkoj 
sqarim) 

- Bisedojmë për ... inicim i bisedës në të cilën 
mësimdhënësi me qëllim përdor fjalë të reja 

- Thesari gjuhësor i klasës 
- Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj 

dhe përdor fjalë të re) 
- Lojë: Detektiv i fjalëve të reja 

KGJ-III/DH1 mëson fjalë të reja të cilët emërtojnë emra të 
sendeve, dukurive, veprimeve, gjendjeve, personazheve; 
KGJ-III/DH2 i përdor fjalët/shprehjet e reja; 
KGJ-III/DH3 fillon të përdor fjalor për zbulimin e kuptimit 
të fjalëve të reja; 
KGJ-III/DH4 e kupton domethënien e fjalëve të reja. 

KGJ-III/E të përdor fjali dëftore, pyetëse, 
nxitëse, pohore dhe mohore 

- Në mënyrë të pavarur përpilon fjali dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse 

- Nënvizon fjali pohuese dhe fjali mohuese 
- Në mënyrë të pavarur përpilon fjali pohuese 

dhe fjali mohuese 
- Lojë: Kaloje ylberin (shndërrimi i fjalive 

pohuese në fjali mohuese dhe anasjelltas) 

KGJ-III/E1 dallon fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse (në të 
shprehurit me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/E2 përdor fjali dëftore, pyetëse dhe nxitëse gjatë të 
shprehurit me gojë; 
KGJ-III/E3 në mënyrë të drejtë i përdor fjalitë dëftore, 
pyetëse dhe nxitëse gjatë të shprehurit me shkrim duke 
përdorur shenjat përkatëse të pikësimit; 
KGJ-III/E4 dallon fjali pohuese dhe mohuese; 
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- Shqyrtimi i teksteve që të shihet ku dhe pse 
është përdorur ndonjë shenjë e pikësimit 

- Rregullimi i fjalive të përziera 
- Kartela me fjalë (përpilimi i fjalive) 
- Të vërejnë fjali të intonuar në mënyrë të drejtë 

dhe në mënyrë të gabuar 
- Ushtrime të drejtshkrimit 
- Gjeje atë që nuk takon këtu  
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/E5  përdor fjali pohuese dhe mohuese; 
KGJ-III/Е6 shndërron fjali pohuese në fjali mohuese dhe 
anasjelltas; 
KGJ-III/E7 në mënyrë të drejtë rendit fjalë në fjali gjatë të 
shprehurit gojor; 
KGJ-III/E8 në mënyrë të drejt i rendit fjalët gjatë të 
shprehurit me shkrim; 
KGJ-III/E9 shkruan fjali sipas rregullave gramatikore; 
KGJ-III/E10 rëndit fjali sipas kuptimit në një tekst të 
shkurtër. 

KGJ-III/Ë  të njeh pjesët më të vogla të fjalisë 
(fjalë, rrokje, tingull)  

- Numërojmë fjalë në fjali 
- Numërojmë rrokje  në fjalë 
- Numërojmë tinguj në fjalë 
- Ushtrime për krijimin e fjalëve me ndihmën e 

rrokjeve dhe tingujve të dhënë 
- Ushtrime për krijimin e fjalive me ndihmën e 

fjalëve të dhëna 
- Nga tingulli deri te fjalia (tërheqin pjesë të 

ndryshme dhe ndërtojnë njësi më të mëdha) 

KGJ-III/Ë1 e kupton fjalinë dhe pjesët më të vogla të saj; 
KGJ-III/Ë2 njeh lidhjen mes tingullit, rrokjes dhe fjalës si 
pjesë të fjalisë; 
KGJ-III/Ë3 ndërton fjali duke përdorur pjesë më të vogla.  
 

KGJ-III/F të përdor pa gabim gjatë të folurit 
tingujt e gjuhës shqipe  
 

- Ushtrime për përdorim pa gabime të tingujve 
të gjuhës shqipe gjatë të folurit, sidomos të 
tingujve që shqiptohen me ndikime dialektore 

- Shqipto ç (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto dh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto ë (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto gj (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto l (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto ll (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto nj (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto q (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto rr (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto s (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto sh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto th (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto y (thënie e fjalëve me këtë tingull) 
- Shqipto xh (thënie e fjalëve me këtë tingull) 

KGJ-III/F1 e di dhe e shkruan alfabetin e gjuhës shqipe; 
KGJ-III/F2 shqipton tingujt ç, dh, ë, gj, l, ll, nj, q, rr, s, sh, th, 
y, xh sipas standardit letrar; 
KGJ-III/F3 dallon në shqiptim ç nga q; 
KGJ-III/F4 dallon në shqiptim gj nga xh; 
KGJ-III/F5 dallon në shqiptim l nga ll; 
KGJ-III/F6 dallon në shqiptim r nga rr; 
KGJ-III/F7 dallon në shqiptim dh nga th; 
KGJ-III/F8 dallon në shqiptim sh nga zh; 
KGJ-III/F9 shqipton ë; 
KGJ-III/F10 shqipton y.  
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KGJ-III/G t’i përvetësoj emrat si lloj i fjalëve - Ushtrime gramatikore 
- Kuiz për emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm 
- Emrat e shpejtë (thënia e emrave të 

përgjithshëm dhe të përveçëm) 
- Zbulimi i emrave të përgjithshëm dhe të 

përveçëm në tekst 
- Rebus 
- “Përjashto atë që se ka vendin” (fshirja e fjalës 

që s’është emër me një vijë) 
- Sajimi i emrit sipas gjinisë dhe numrit të dhënë 
- Renditja e emrave sipas gjinisë në tabelë 
- Renditja e emrave sipas numrit në tabelë 
- Ushtrim me tekst përkatës për të dalluar 

bashkësitë prej një ose më shumë elementesh 
(psh. një libër – shumë libra) 

- Kartele me fjalë 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/G1 dallon emrat si lloj i fjalëve; 
KGJ-III/G2 dallon emra të përgjithshëm nga emrat e 
përveçëm; 
KGJ-III/G3 gjen emra të përgjithshëm dhe të përveçëm në 
tekst; 
KGJ-III/G4 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe 
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocione 
gjeografike, institucione dhe festa; 
KGJ-III/G5 njeh gjininë tek emrat; 
KGJ-III/G6 në mënyrë të drejtë përdor gjininë tek emrat; 
KGJ-III/G7 shkruan drejt emrat e gjinisë femërore që 
mbarojnë me ë; 
KGJ-III/G8 shkruan drejt emrat e gjinisë mashkullore në 
shumës; 
KGJ-III/G9 dallon emrat që emërtojnë një send; 
KGJ-III/G10 dallon emrat që emërtojnë shumë sende; 
KGJ-III/G8 në mënyrë të drejtë përdor numrin tek emrat; 
KGJ-III/G9 klasifikon emrat sipas gjinisë dhe numrit. 

KGJ-III/GJ t’i përvetësoj mbiemrat si lloj të 
fjalëve 

- Kavanozi me emra (vënia e mbiemrit përkatës 
për emrin e tërhequr)  

- Nënvizimi i mbiemrave në tekst 
- Diktim krijues 
- Nxire stikerin dhe qëllo mbiemrin 
- Përshkruaj veten (kush jam, si dukem) i shokut, 

i objekteve etj. 
- Më përputh (përputhje e mbiemrit me emrin) 
- Lidhe, shkruajë, plotëso cilësinë e frymorëve 

dhe sendeve në bazë të gjinisë dhe numrit (psh. 
djalë i vogël) 

- Zbukuro tekstin (shtimi i mbiemrave) 
- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Lojë: Gjeji mbiemrat e përdorur gabimisht 
- Т tabela (emra – mbiemra) 
- Qëllo sendin nga mbiemrat e përmendur 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 

KGJ-III/GJ1 njeh mbiemra si lloj të fjalëve (i cili qëndron 
afër emrit dhe e sqaron); 
KGJ-III/GJ2 shton mbiemër përkatës afër emrit; 
KGJ-III/GJ3 gjen mbiemra në tekst; 
KGJ-III/GJ4 përdor mbiemra përkatës gjatë të shprehurit 
(me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/GJ5 dallon gjininë e mbiemrit; 
KGJ-III/GJ6 përdor mbiemrin në gjininë përkatëse që ka 
emri; 
KGJ-III/GJ7 dallon numrin e mbiemrit; 
KGJ-III/GJ8 përdor mbiemrin në numrin përkatës që ka 
emri.  
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KGJ-III/H t’i përvetësoj foljet si lloj i fjalëve - Gjerdan i foljeve nga teksti 
- Kavanozi me folje (sajimi i fjalive sipas foljes së 

tërhequr) 
- Nënvizimi i foljes në tekst 
- Plotësimi i tekstit me folje përkatëse  
- Nxjerre spikerin për foljen e qëlluar 
- Lojë: Çka mundemi? (sipas foljes përkatëse 

shkruhen emra) 
- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Qëllo sendin nga foljet e numëruara 
- Т tabela (emra – folje) 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Pesë radhësh (të shkruarit: emër, dy mbiemra, 

tri folje, fjali me katër fjalë dhe sinonim për 
emrin) 

- Gjuetari i gabimeve të foljeve të përdorura në 
mënyrë të gabuar 

KGJ-III/H1 e njeh foljen si lloj të fjalëve; 
KGJ-III/ H2 gjen folje në tekst; 
KGJ-III/H3 në mënyrë të drejtë përdor folje gjatë të 
shprehurit (me shkrim dhe me gojë); 
KGJ-III/H4 e përshtat foljen me emrin gjatë përdorimit në 
fjali. 
 

KGJ-III/I t’i përvetësojë numrat si lloj i fjalëve - Akro varg sipas numrit të dhënë 
- Nënvizimi i numrave në tekst 
- Memorie e numrave 
- Plotësimi i tekstit me numrat përkatës 
- bingo e numrave (sajimi i fjalive sipas numrit të 

tërhequr) 
- Gjuetari i gabimeve të numrave të përdorur në 

mënyrë të gabuar 
- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 

dispozicion 
- Lojë: Gjeje atë që nuk takon këtu 

KGJ-III/I1 njohja e numrave si lloj i fjalëve; 
KGJ-III/I2 gjen numra në tekst; 
KGJ-III/I3 në mënyrë të drejtë i përdor numrat si lloj i 
fjalëve gjatë të shprehurit (me shkrim dhe me gojë); 
 

KGJ-III/J të aftësohet të përdor rregullat 
themelore të drejtshkrimit 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion  

- Një fjali një zheton (garë në përpilimin e 
shpejtë të fjalive) 

- Gjeje atë që nuk takon këtu 
- Т-tabela (e drejtë – e gabuar) 
- Grupimi i fjalëve sipas numrit të rrokjeve 

KGJ-III/J1 në mënyrë të drejtë e përdor shkronjën e madhe 
në fillim të fjalisë; 
KGJ-III/J2 në mënyrë të drejtë përdor shkronjë të madhe 
gjatë shkrimit të emrave të përveçëm, disa nocioneve 
gjeografike, institucioneve dhe festave; 
KGJ-III/J3 në mënyrë të drejtë i përdor shenjat e pikësimit 
(pikë, pikëpyetje, pikë çuditëse, dy pika, presje); 
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- Lojë: Lako fletën, ndaje fjalën (ndarja e drejtë e 
fjalëve në rrokje gjatë të shkruarit) 

- Gjetja dhe fshirja me vijë e fjalëve që janë 
ndarë gabimisht 

- Shkrimi i fjalëve përkatëse, sipas numrave të 
tërhequr 

- Diktime 
- Ushtrime drejtshkrimore 

KGJ-III/J4 në mënyrë të drejtë e bart fjalën në rreshtin e ri; 
KGJ-III/J5 nuk i përsërit fjalët gjatë të shkruarit; 
KGJ-III/J5 në mënyrë të drejtë i shkruan numrat deri në 
100. 
 

KGJ-III/K të aftësohet për t’u shprehur me 
shkrim 

- Në mënyrë të pavarur shkruajmë fjali 
- “Sajo fjali për...” 
- Fillon në mënyrë t pavarur të tregojë tekst me 

ndihmën e pyetjeve 
- Fillon në mënyrë të pavarur të ritregojë tekst të 

lexuar sipas planit të përpiluar paraprakisht për 
tekstin si dhe udhëzimeve të dhëna 

- Mbarimi i tekstit të filluar 
- Sajimi i përfundimit të ri të përmbajtjes së 

dhënë 
- “Rregullo fjalitë e përziera” 
- Të shkruarit e urimeve 
- Të shkruarit e ftesave 
- Unë jam autor ... 
- Përpilimi i një teksti të shkurt sipas ilustrimeve 

të dhëna, e pastaj leximi i tekstit nga 
“shkrimtari”  

- TË shkruarit e akro vargut 

KGJ-III/K1 saktë dhe qartë kopjon një tekst të shkurt, 
përrallëz, përrallë 
KGJ-III/K2 në mënyrë të pavarur shkruan fjali (me shkronja 
të shkrimit); 
KGJ-III/K3 fillon me shkrim të ritregojë përmbajtje të 
shkurta; 
KGJ-III/K4 fillon të krijojë sipas fillimit të dhënë; 
KGJ-III/K5 fillon ta ndryshojë fundin e tregimit; 
KGJ-III/K6 me shkrim rrëfen në temë të dhënë (rrëfim i 
shkurtë); 
KGJ-III/K7 komunikon me shkrim; 
KGJ-III/K8 shkruan letër, urim, ftesë, lajmërim; 
KGJ-III/K9 me nxitje përpilon krijime origjinale dhe e 
zhvillon fantazinë. 
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FUSHA PROGRAMORE: LETËRSI (L) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

L-III/А të përdor letërsi për fëmijë - Në mënyrë të pavarur lexon libra të ilustruar, 
përralla, fabula, vjersha 

- Në mënyrë të pavarur lexon lektura 
- Dëgjimi i audio - incizimeve 
- Lojë: Hajde qëllo çka është... (përrallë, fabul, 

tregim ose vjershë) 
- Lojë: E para stop, e dyta stop (mësimdhënësi e 

ndërpret leximin, kurse nxënësit parashikojnë 
çka do të ndodh)  

- Grupe të diskutimit 
- krijimi i stripit sipas përmbajtjes së dëgjuar  
- Biseda për krijime letrare të lexuara 
- Përgjigjja e pyetjeve nga përmbajtja e lexuar 
- Libër plus – prezantimi i një libri të lexuar në 

mënyrë shtesë nëpërmjet një teknike të 
zgjedhur nga vet nxënësi 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion  

- Përdorimi i teknikave/strategjive për analizën e 
përmbajtjes së lexuar (“Skeleti”, “Kalaveshi i 
rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, “Ylli i 
tregimit”, “Harta e mendimeve”...) 

L-III/А1 dallon krijimet letrare (tregim, përrallë, fabul, tekst 
dramatik, vjershë); 
L-III/А2 në mënyrë të pavarur lexon përmbajtje të 
përshtatshme për moshën; 
L-III/А3 në mënyrë të pavarur lexon lektura; 
L-III/А4 gojarisht përgjigjet në pyetje për përmbajtjen e 
lexuar; 
L-III/А5 përgjigjet me shkrim për përmbajtjen e lexuar; 
L-III/А6 me vetiniciativë lexon përmbajtje plotësuese; 
L-III/А7 përdor teknika/strategji për analizë të veprës të 
lexuar në mënyrë të pavarur. 

L-III/B të njohë proverbat dhe gjëegjëzat si 
urti popullore 

- Ushtrime për t’i mësuar dhe për t’i përdorur 
gjëegjëzat dhe fjalët e urta duke kuptuar 
përmbajtjen e tyre 

L-III/B1 dallon gjëegjëzat si urti popullore; 
L-III/B2 kupton përmbajtjen e gjëegjëzave; 
L-III/B3 dallon proverbat si urti popullore; 
L-III/B3 kupton përmbajtjen e proverbave; 
L-III/B4 përdor gjëegjëzat dhe fjalët e urta gjatë analizës së 
teksteve (gjatë përcaktimit të porosisë së tekstit). 

L-III/C të aftësohet për analizë të krijimeve 
letrare 

- Ky autorë më pëlqen, sepse... 
- Mendimi i rimës sipas fjalës së dhënë 

L-III/C1 dallon poezi nga proza; 
L-III/C2 dallon varg dhe strofë; 
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- Lojë: Pikadoja  e gjuhës 
- Këngë për alfabetin 
- Gjeje atë që nuk takon këtu (gjetja e rimës jo të 

drejtë) 
- Lojë: Qëlloj rimë, ç’kep stiker, Skelet (zbulimi i 

temës, porosisë...) 
- Diskutimi në grup 
- Aktrimi i ndjenjave 
- Ilustrimi i një pjese të përmbajtjes   
- Bisedë: Nga vjen ky emër i përrallës? 
- Shiriti i tregimit (rregullimi i pjesëve të teksti 

sipas rrjedhës së ngjarjeve 
- Përgjigje në pyetje sipas krijimit letrar të 

dëgjuar 
- Përzgjedhja e ilustrimeve të cilat i përgjigjen 

tekstit të ilustruar 
- “T-tabela – përshkrimi i një personazhi 

pozitiv/negativ 
- Marrja e qëndrimit për sjelljen/veprimit e një 

personazhi të caktuar (vihet në rolin e 
personazhit) 

- Aktrimi i personazhit nga krijimi letrar 
- Krijimi i skenës sipas përshkrimit të lexuar nga 

krijimi letrar 
- Bisedë: Çka na pëlqeu, e çka nuk na pëlqeu në 

krijimin letrar? 
- Argumentimi/sqarimi i i qëndrimit personal 
- Sajimi i emrit të ri për krijimin letrar  
- Nëse unë jam shkrimtar, në tekst do të 

ndryshoja, kurse.... 
- Supozoj se... (sipas titullit ose ilustrimit) 
- Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga 

përmbajtja) 
- 3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy 

pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim 
në jetën e përditshme) 

L-III/C3 gjen rimë në vjershë; 
L-III/C4 i zbulon ndjenjat në lidhje me përmbajtjen; 
L-III/C5 e përcakton rrjedhën e ngjarjeve; 
L-III/C6 e përcakton vendin dhe kohën e ngjarjes; 
L-III/C7 zbulon për çka bëhet fjalë (temën); 
L-III/C8 argumenton pse i pëlqen ose nuk i pëlqen në 
përmbajtjen; 
L-III/C9 përcakton personazhe kryesore dhe të dytë; 
L-III/C10 përshkruan personazhe; 
L-III/C11 i sqaron veprimet e personazheve; 
L-III/C12 sqaron sjellje të pranueshme/jo të pranueshme 
shoqërore (sjellje të mirë dhe të papërshtatshme); 
L-III/C13 identifikohet me personazhet pozitive; 
L-III/C14 e njeh porosinë e tekstit; 
L-III/C15 lidh përjetim personal me përmbajtjen e lexuar; 
L-III/C16 njeh elemente estetike në krijimet letrare. 
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- Mendo, shkëmbe, përgjigju 
- (në pyetjen e parashtruar duhet të mendohet, 

të shkëmbehet me çiftin dhe të përgjigjet) 
- “Rrota e fatit” – parashtrimi i pyetjeve në lidhje 

me përmbajtjen e tekstit me ndihmën e fjalëve 
pyetëse 

- Rrëfimi i një përjetimi personal që ka të bëj me 
atë që është lexuar 

- Ndrysho pjesën përfundimtare të përmbajtjes 
- Ndaji paragrafët  
- Kjo përmbajtje më kujtoi... 
- Unë u hutova kur... 
- Kur e lexova përmbajtjen, u ndjeva... 
- U brengosa kur... 
- Pjesa që e pikturova në kokë... 
- Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara 

(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”, 
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, 
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i 
katrorit”, “Citim-koment”...)  

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion 

L-III/Ç t’i zhvillojë teknikat e leximit - Lojë: Më trego si lexoj 
- Të lexuarit e ndërveprues 
- Të lexuar hulumtues (të lexuar sipas detyrave 

të dhëna) 
- Dekodimi i fjalëve (shqiptimi i fjalëve që 

paraprakisht i kanë dëgjuar, por nuk i kanë 
parë) 

- Lexim pa zë në çifte  
- Lexim me zë 
- Lexim me shpejtësi 
- Lexim me vizatimin e Z së madhe 
- Lexim pa lëvizjen e kokës dhe trupit, pa ndjekje 

me gisht ose laps 
- Lexim sipas roleve 

L-III/Ç1 lexon me zë; 
L-III/Ç2 lexon saktë dhe qartë; 
L-III/Ç3 lexon me shpejtësi përkatëse; 
L-III/Ç4 lexon në vete; 
L-III/Ç5 lexon sipas roleve; 
L-III/Ç6 lexon me drejtim; 
L-III/Ç7 fillon të lexojë në mënyrë shprehëse (me 
respektimin e shenjave të pikësimit, tempit, dinamikës, 
artikulimit dhe diksionit); 
L-III/Ç8 e përshtat zërin që të dëgjohet gjatë të lexuarit; 
L-III/Ç9 pa e ndërprerë leximin e kthen fletën e librit; 
L-III/Ç10 nuk bën pauza të cilët e prishin rrjedhën e leximit; 
L-III/Ç11 merr pjesë në detyra grupore për leximin e 
librave; 
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- Ti lexon, unë të ndjek 
- Dëgjimi i audio incizimeve (vërejtja e të 

shprehurit) 
- Lojë: Lexoj si TV prezantues 

L-III/Ç12 e mban trupin në mënyrë të drejtë gjatë leximit. 
 

L-III/D të aftësohet të lexojë me kuptim - Sqarim i fjalëve/shprehjeve të panjohura 
- Fjalor në katër kënde (lexoj, detektoj, vizatoj 

dhe përdor fjalë të re) 
- Me ndihmën e mësimdhënësit/prindit fillon të 

përdor fjalor (në funksion të zbulimit të 
domethënies së fjalëve të panjohura) 

- Bisedë për përmbajtjen e lexuar 
- Përgjigjja e pyetjeve që janë në lidhje me 

përmbajtjen e tekstit të lexuar 
- “Shiriti i tregimit” (rregullimi i fjalive nga teksti) 
- Leximi ndërveprues (“stop teknika” – leximi 

pjesë pas pjese dhe parashikimi çka do të 
ndodh) 

- Dallimi i përmbajtjeve logjike nga ato jologjike  
- Unë mendoj se... (plotësimi i fjalive të filluara 

në lidhje me përmbajtjen e lexuar) 
- Përdorimi i teknikave për përmbajtjet e lexuara 

(“T-tabela”, “Diagrami i Venit”, “Skeleti”, 
“Kalaveshi i rrushit”, “Pesë radhësh”, “Katrori”, 
“Ylli i tregimit”, “Harta e mendimeve”, “Rrjeti i 
katrorit”, “Citim-koment”...) 

- Nëse do të isha shkrimtar, në tekst do të 
ndërroja... 

- Përmbledhja e përmbajtjeve të tekstit (rezyme) 
– mbarimi i fjalisë “Fillon me...; Më tej vazhdon 
...; Në fund mbaron me...”  

- Muri i shprehjeve/fjalëve të bukura (nga 
përmbajtja) 

- 3,2,1 (tri gjëra që i mësova nga përmbajtja, dy 
pyetje në lidhje me përmbajtjen dhe një zbatim 
në jetën e përditshme) 

L-III/D1 pyet për domethënien e fjalëve të panjohura nga 
përmbajtja e lexuar; 
L-III/D2 përgjigjet saktë në pyetje nga përmbajtja e lexuar; 
L-III/D3 e ritregon atë që ka lexuar; 
L-III/D4 parashtron pyetje për përmbajtjen e lexuar; 
L-III/D5 jep shembull për përvojë personale lidhur me 
përmbajtjen e lexuar; 
L-III/D6 ndjek instruksione lidhur me përmbajtjen e lexuar. 
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- Hulumtimi i përbashkët (diskutim për çështje të 
rëndësishme nga teksti me një grup të caktuar) 

- Renditi shiritat sipas radhës kronologjike 
(renditja e shiritave me tekst) 

- Kjo përmbajtje më kujtoi... 
- Unë u hutova kur... 
- Pasi që e lexova përmbajtjen, u ndjeva... 

 

 

 

FUSHA PROGRAMORE: KULTURA E MEDIES (KM) 

Qëllim i veçantë Propozim aktivitete dhe strategji/teknika të 
mësimdhënies dhe të nxënit 

Rezultate e të nxënit 

Nxënësi/nxënësja: 

KM-III/А të përcjell përmbajtje të ndryshme 
të medieve që janë të përshtatshme për 
moshën 

- Përcjellja e përmbajtjeve të medieve që janë në 
dispozicion 

- Mendoj se... (përshtypje dhe qëndrime për 
përmbajtjen e përcjellë) 

- Përshkrim i personazheve të preferuar nga 
përmbajtjet për fëmijë në medie 

- Vizatimi i simboleve për ndjenjat nga 
përmbajtjet për fëmijë në medie 

- Unë në rolin e personazhit . . . 
- Dramatizim sipas përmbajtjes së ndjekur për 

fëmijë në medie 
- Biseda për TV emisione për fëmijë, filma të 

vizatuar/të animuar, audio incizime dhe 
përmbajtje digjitale  

- Ritregimi i përmbajtjes së shikuar/të dëgjuar 
- Incizimi i audio shënimeve personale 
- Përcjellja e përmbajtjeve të shkurta në gjuhë që 

është e ndryshme nga gjuha amtare 
- Lojë: E njoh gjuhën e shokëve të mi  

KM-III/А1 ndan përshtypjet nga TV – emisionet për fëmijë; 
KM-III/А2 ndan përshtypje nga film i shikuar për fëmijë; 
KM-III/А3 përshkruan personazhe nga përmbajtjet e 
ndjekura; 
KM-III/А4 shpreh ndjenja në lidhje me përmbajtjen e 
shikuar/e dëgjuar; 
KM-III/А5 jep mendim personal për sjelljen e 
personazheve; 
KM-III/А6 ritregon pjesë të përmbajtjeve të shikuara/të 
dëgjuara; 
KM-III/А7  e njeh gjuhën (maqedonase, turke, serbe, 
rome...) nga përmbajtjet e ndjekura. 
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KM-III/B të përdor përmbajtje digjitale për 
fëmijë 

- Përdorim i përmbajtjeve të digjitalizuar që janë 
në dispozicion 

- Përdorim i përmbajtjeve nga burime digjitale 
- Formimi i qëndrimeve pozitive ndaj të 

nxënit/njohurisë (nëpërmjet përdorimit të 
përmbajtjeve të ndryshme digjitale)  

- Biseda për efekte pozitive dhe negative nga 
përdorimi i përmbajtjeve të digjitalizuar 

- Strip: “Unë dhe kompjuteri” 
- Kërkimi nëpër përmbajtje të digjitalizuar të 

përshtatshme me moshën  

KM-III/B1 përdor përmbajtje digjitale edukativo-arsimore 
për fëmijë; 
KM-III/B2 Kërkon nëpër përmbajtje digjitale të 
përshtatshme për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit).  

KM-III/C të fitojë shprehi për përdorimin e 
literaturës së obligueshme për fëmijë  

- Vizitë bibliotekës së shkollës (ose bisedë me 
ndihmën e fotografive/pikturave) 

- Bisedë me bibliotekistin (ose bisedë me 
mësimdhënësin i cili aktron bibliotekist) 

- Rregullimi i këndit të klasës (me libra, libra të 
ilustruar dhe revista) 

- Shoqërim ditor (lexim i përditshëm i librit/librit 
të ilustruar nga këndi i leximit) 

- Luajtja e roleve: Bibliotekistë dhe lexues 
- Biseda sipas përmbajtjeve të lexuar 
- Përpilimi i rregullave për kujdesin ndaj librave 
- Dhurimi i librave me raste të ndryshme dh 

pasurimi i këndit të klasës (ditëlindje, gara...) 
- Vizitë bibliotekës së klasës/shkollës/qytetit (në 

varësi nga konteksti) 
- Sajimi (në mënyrë individuale, në çift, në grup) i 

librave të ilustruar me forma dhe përmbajtje të 
ndryshme 

KM-III/C1 i përdor shërbimet e bibliotekës së shkollës 
KM-III/C2 kujdeset për librat e huazuar; 
KM-III/C3 i di rregullat për sjellje në bibliotekë. 

KM-III/Ç të fitojë shprehi të lexojë/përdorë 
përmbajtje të ndryshme shtuese 

- Aktivitete në revista (vizatim, ngjyrosje, 
plotësim... në revista për fëmijë) 

- Sallë leximi (pjesë e ditës së punës në të cilën 
nxënësit lexojnë në mënyrë të pavarur 
përmbajtje të zgjedhur) 

- Krijimi i përmbledhjes nga revista të ndryshme 

KM-III/Ç1 me vetiniciativë lexon përmbajtje shtuese;  
KM-III/Ç2 me vetiniciativë zgjedh vepra letrare për fëmijë 
nga biblioteka e klasës/shkollës/qytetit; 
KM-III/Ç3 përdor përmbajtje shtuese digjitale; 
KM-III/Ç4 mban ditar për veprat letrare shtuese që i ka 
lexuar; 
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- Shfletimi i revistave, librave të ilustruar d e 
librave 

- Rregullimi i këndit të leximit 
- Leximi i librave të ilustruar dhe librave sipas 

zgjedhjes së lirë 
- Leximi i krijimeve letrare nga revistat për fëmijë 

sipas zgjedhjes së lirë 
- Biseda për përmbajtjet e lexuara 
- Aktivitet projektues sipas përmbajtjes së lexuar 
- Vizatimi i stripit (titull, personazhe kryesore dhe 

të tjera, tema, renditja e ngjarjes...) 
- Dhurojmë libër për më të suksesshmin në... 

(marrëveshje në nivel të paraleles)  
- Aktivitete për përdorim me vetiniciativë të 

revistave për fëmijë, enciklopedi, libra, libra të 
ilustruar dhe përmbajtje edukativo-arsimore 
digjitale (të përshtatshme për moshën dhe 
interesave individuale) 

- Përpilimi (në mënyrë individuale, në çift, në 
grup) i librave të ilustruar me forma dhe 
përmbajtje të ndryshme 

KM-III/Ç5 kërkon të dhëna nga interneti me ndihmën e të 
rriturve; 
KM-III/Ç6 shkëmben përmbajtje/informata të lexuara. 

KM-III/D të fitojë shprehi të përcjell 
përmbajtje/ngjarje kulturore-artistike 
  

- Vizitë teatrit dhe kinemasë (në varësi nga 
konteksti) 

- Bërja e maskave/kukullave 
- Aktrim: Në rolin e personazhit të preferuar 
- Krijimi i këndit për dramatizim 
- Bisedë për përshtypjet nga shfaqja/filmi i 

ndjekur 
- Pikturim sipas ngjarjes së ndjekur 
- Dramatizimi sipas përmbajtjeve të njohura 
- Krijimi i këndit të kukullave  
- Biseda për sjelljen gjatë vizitave të 

institucioneve kulturore-artistike 
- Vizita e ngjarjeve kulturore-artistike (muze, 

ekspozitë... në varësi të kontekstit) 
- Takim me autorë/aktorë 

KM-III/D1 ndjek shfaqe teatrore/shfaqe të kukullave; 
KM-III/D2 e përshkruan skenën; 
KM-III/D3 i përshkruan kostumet; 
KM-III/D4 jep mendimin e tij për sjelljen e personazheve; 
KM-III/D5 ritregon pjesë të filmit/shfaqjes teatrore; 
KM-III/D6 shkëmben përshtypje për përmbajtje/ngjarje 
kulturore-artistike; 
KM-III/D7 shpreh qëndrim për ndjekjen e 
përmbajtjes/ngjarjes; 
KM-III/D8 i di rregullat e sjelljes në institucione kulturore-
artistike; 
KM-III/D9 i rregullat e sjelljes në institucione kulturore-
artistike. 
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KM-III/DH të aftësohet të përdor në mënyrë 
të përzgjedhur dhe të sigurt të përmbajtje të 
medieve 

- Biseda për përdorim në mënyrë të përzgjedhur 
dhe të sigurt të përmbajtjeve të medieve 

- Softuerë edukativo-arsimor që janë në 
dispozicion 

- “E sigurt – e pasigurt” (ngritja e shenjës për çdo 
pohim të vërtetë për mënyrë të përzgjedhur dhe 
të sigurt të përdorimit të përmbajtjeve të 
medieve)  

- “Nuk bisedojmë me të panjohur” 

KM-III/DH1 i di simbolet për kufizime në moshë për 
ndjekjen e një TV përmbajtje; 
KM-III/DH2 ndjekja e përmbajtjeve me vlerë estetike; 
KM-III/DH3 kërkon përmbajtje digjitale të përshtatshme 
për moshën (nën mbikëqyrjen e 
mësimdhënësit/prindit/kujdestarit; 
KM-III/DH4 përdor medie të ndryshme si burim i të nxënit. 
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TÜRKÇE DERSİ 

 

ÖĞRENME ALANLARI: 
Yıllık ders saati:  

(öğrenme alanlarına göre ders saatinin dağılımı) 

İLETİŞİM VE DİL (İD) 80 ders saati 

EDEBİYAT (E) 70 ders saati 

MEDYA KÜLTÜRÜ (MK) 30 ders saati 
 

III SINIF TÜRKÇE ÖĞRETİM  DERSİNİN GENEL AMAÇLARI 

Öğrenci:  

 Türkçe dersine yönelik ilgiyi artırabilme ve sevgiyi geliştirebilme; 

 Yeni ilişkilerin gelişimi ve birbiri ile anlaşmayı geliştirebilmek için iletişim becerilerini geliştirebilme;   

 Etkin dinlemeyi geliştirebilme ve etkin dinleme alışkanlığını kazandırabilme;  

 Sözlü ve sözsüz iletişimi ve konuşmayı geliştirebilme ve doğru kullanmayı teşvik edebilme; 

 Temel konuşma becerilerini (elementlerini) kazanabilme (ses, kelime ve cümle); 

 Temel ve el yazısı harflerinin yazma alışkanlığını kazanabilme;  

 Doğru okuma ve yazma becerisini geliştirebilme; 

 Okumada ve yazıda temel dilbilgisi ve imlâ kurallarını kullanabilme becerilerni kazanabilme; 

 Dilbilgisiden bazı temel kavramları tanıyabilme; 

 Bildirme, soru ve ünlem cümlelerini ayırt edebilme ve doğru kullanabilme; 

 Olumlu ve olumsuz cümleleri ayırt edbilme; 

 Cümle ve cümle bölümlerini kavrayabilmeli (kelime, kelime-hece, hece-harf); 

 Varlık adlarını ayırt edebilme, özel ve ortak adları kavrayabilme ve ayırabilme becerisini kazanabilme; 

 Varlıkların sayılarına göre adları ayırt edebilme, tekil-çoğul oluşumunu kavrayabilme ve yerine göre doğru kullanabilme; 

 Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrayabilme ve anlamına göre anlamlandırabilme; 
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 Adların cümle içindeki durumlarını kavrayabilme ve doğru kullanabilme; 

 Eylem olan kelimeleri (iş, hareket, oluş bildiren kelimeleri/sözleri) tanıyabilme;  

 Motor (parmak, el ve kol) kaslarını geliştirebilme; 

 Anlayarak okumayı geliştirebilme; 

 Okurken ve yazarken doğru oturma alışkanlıkları kazanabilme; 

 Kendi ve diğerler kültürlerde bulunan halk ve sanat edebî eserleri tanıyabilmesi için yönlendirebilme;  

 Sözlü ifadeyi doğru şekilde kullanabilme; 

 Yazılı ifadeyi ve yaratıcılığı doğru şekilde kullanabilme;  

 Kelime dağarcığını zenginleştirebilme; 

 Metinlerin incelenmesi yapabilme; 

 Medya kültürünü geliştirebilme; 

 Öğrenmede çoklu medya kaynaklarını kullanabilme;  

 İnsani ve etik davranışlar sergileyebilme; 

 Kendi yaşantılarını, tutumlarını, duygu ve düşüncelerini tanıyabilme ve söyleyebilme; 

 Konuşma anlatımı yardımıyla hayal dünyasını geliştirebilme; 

 Konuşma ve ifadede diğer diller arasından ayırabilme ve fark yapabilme. 
 
 
 

ÖĞRENME ALANI: İLETİŞİM VE DİL (İD)  

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

İD-IIII/А Kendi başına ve açık iletişim kurabilme 
için beceri kazanabilme;  

- Konuşma  
- “ben..., ben yapabilirim, ben bilirim...” (kendi 

hakkında pozitif düşünce geliştirme) 
- Pasaport Duvarı (birbirine olumlu mesajlar 

yazma) 
- Yazar koltuğu (koltuğa oturan öğrenci sorular 

sorar, olay/fıkra anlatmaya çalışma) 

İD-III/А1 Kendi başına konuşmalara başlar; 

İD-III/А2 Duygu, düşünce, ihtiyaçlarını, isteklerini 
konuşarak serbest bir şekilde ifade etmeye çalışır; 

İD-III/А3 Davranış ve güzel konuşma kurallarını 
uygulayarak konuşmalara katılım sağlar. 
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- Oyun: Görüşme gerçekleştirme 
-  Sınıf içindeki davarnış kurallarını belirleme için 

anlaşma yapma 
- Hatırtlatma kartları hakkında anlaşma yapma 

(kurallara karşı gelindiğinde hatırlatmaya yönelik 
kart hazırlama) 

- Her gün yaşanan olaylar hakkında konuşma 
yürütme 

- Hafta sonu yaşananan olaylar hakkında konuşma 
- Cümleyi tamamlama etkinliği 
- Sınıfı düzenleme hakkında konuşma yürütme 
- ..... rolünde 
- Sorulan sorulara sözlü ve yazılı cevap verme 
- Oyun: Duyguları ifade eden şapka (şapkayı 

taşıyan arkadaşının hangi duygularda olduğunu 
tahmin etme) 

- Farklı duyguları gösterme 
- Sevgi.... 
- Utandığım/utanmadığım (konuşma) 
- Oyun: Güzel bakma (davranışlar esnasında 

olumlu yönleri fark edebilme)  
- Konuşmaları dikkat etme 
- Söyleme, anlatma ve betimleme yapma 
- Kendine güvenerek konuşma 
- Duygu, düşünce  ve hayallerini sözlü olarak ifade 

etme 
 

İD-III/А4 Yöneltilen sorulara sözlü olarak cevap verir;  

İD-III/А5 Yöneltilen sorulara yazılı olarak cevap vermeye 
çalışır;  

İD-III/А6 Bağımısz olarak tek başına sorular sorar;  

İD-III/А7 Duyguların, iletişimdeki rölünün büyük olduğunu 
bilir ve konuşmalara yansıdığını kavrar; 

İD-III/А8 Konuşanın göstermiş olduğu duyguları tanır; 

İD-III/А9 Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder; 

İD-III/А10 Dinleyicilerle göz teması kurar; 

İD-III/А11 Akıcı konuşur; 

İD-III/А12 Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden 
kaçınır; 

İD-III/А13 Sessiz sinema oyunu oynatılabilir; 

İD-III/А14 Sözsüz iletişimi kullanarak, uygun yüz 
ifadeleriyle olumlu ve olumsuz duygularını gösterir; 

İD-III/А15 Belirlenen bir konuyu kavrama veya olayı 
yalnızca beden dilini kullanarak anlatması istenir; 

İD-III/А16 Okunulan metinlerdeki olaylar hakkında karşılıklı 
konuşması istenir;  

İD-III/А17 Konuşmacının anlattıklarını dinler; 

İD-III/А18 Konuşmalarında oluş sırasına göre anlatması 
istenir; 

İD-III/А19 Karşısındakinin konuşmasını dikkat eder ve 
konuşmalardan özet çıkarması istenir; 

İD-III/А20 Konuşma içeriği hakkında ki düşüncelerini 
anlatarak belirtir; 

İD-III/А21 Konuşmasında ana fikrini vurgulaması istenir; 

İD-III/А22 Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum, kişi ve buna 
benzer hakkında konuşur. 
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İD-IIII/B Etkin dinlemeyi geliştirme için için 
beceri kazanabilme;  

- Dinlediği konulara göre cevap verme 
- Bugün neler hissediyorum... 
- Pantomim (mim sanatı) 
- Duygularımıza göre boyama yapma 
- Oyun: Duyduğumu ve anladığımı çiziyorum 
- Öğretmenin başlatmış olduğu cümleyi 

tamamlama 
- Farklı duyguları tanıma 
- Katılımlı dinleme 
- Seçici dinleme 
- Sorgulayarak dinleme 
- Grup konuşmalarını ve tartışmalarını dinleme 
- “Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma  
- “Ben senim, sen bensin...” 
- Farklı duygulara bürünme-rol yapma 
- Oyun: Başka kılıfta (farklı duyguları anlama ve 

duyguları kavrama) 
- Empati hakkında konuşma 
- Oyun: Yönlendirilmiş hayaller 
- Çatışmaları önleme ve özüm üretme oyunları  

İD-III/B1 Konuşanı dikkatli bir şekilde dinler ve anlar; 

İD-III/B2 Artikulasyon(boğumlama)-Sözlü ve sözsüz iletişimi 
doğru şekilde kullanır;  

İD-III/B3 Diğerlerinin kullandığı sözsüz iletişimi tanır; 

İD-III/B4 Kendinde farklı duyguları tanır; 

İD-III/B5 Konuşanın ifade ettiği farklı duyguları tanır; 

İD-III/B6 Empati yapar; 

İD-III/B7 Dinlediği konuların farklı duygular geliştirdiğini ve 
farklı düşüncelere sahip olduğunu bilir; 

İD-III/B8 Dinlerken sürece katılır, soru sorar ve açıklamalar 
yapar; 

İD-III/B9 İlgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dinler; 

İD-III/B10 Metni takip ederek dinler; 

İD-III/B11 Dinleme amacını belirleme; 

İD-III/B12 Dinleme amacına uygun yöntem belirleme; 

İD-III/B13 Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini 
kullanma; 

İD-III/B14 Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan 
görsellerden yaralanma; 

İD-III/B15 Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olanı 
ayırt etme. 

İD-IIII/C Doğru konuşma ve 
artikulasyon/boğumlama için beceri 
kazanabilme;  

 

- Konuşma esnasında vücut duruşunu kontrol 
etme etkinlikleri 

- Duyduğu ses-sedayı, kelime ve cümleleri doğru 
şekilde telaffuz etme 

- Oyun: Sesimizi kaydediyoruz 
- Ulaşılabilir eğitim yazılımları kullanma 
- Farklı ve eğlenceli cümleler söyleme 
- Ses kayıt ile şIIIr/hikaye dinleme 
- Tekerleme söyleme 

İD-III/C1 Konuşma esnasında vücut duruşuna dikkat eder; 

İD-III/C2 Sesleri doğru şekilde telaffuz eder;  

İD-III/C3 Kelimeleri doğru telaffuz eder;   

İD-III/C4 Cümleleri çeşitlerini doğru şekilde vurgular; 

İD-III/C5 ŞIIIri doğru şekilde okur (şIIIr); 

İD-III/C6 Diyaloglar kurarak metni doğru şekilde dramatize 
eder;  
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- Bilmece va atasözü söyleme 
- 100 sayı tablosundan sayıları okuma 
- Oyun: Doğum günü cetveli (aylarına göre doğum 

günü cetveli hazırlama ve sayma işlemi yapma)  

İD-III/C7 100 e kadar sayıları doğru telaffuz eder; 

İD-III/C8 20’e kadar sıra sayılarını doğru şekilde telaffuz 
eder. 

İD-IIII/Ç Sözlü ifadeyi kullanma için beceri 
kazanabilme;  

- Kısa metinler anlatma 
- “sihirli torba”dan çekilen nesnelere göre 

“Gerçek hikaye” oluşturma ve anlatma 
- Anahtar kelimeler kullanarak konu anlatma 
- Dizi resimleri bir araya getirerek olay anlatma 
- Yaşanılmış olayı anlatma 
- Oyun: resim yapmak için oku ve çizdiğin resimi 

anlatmaya çalışma 
- Yazar koltuğu 
- Cümle tamamlama 
- Öğrencilerin seçmiş oldukları konuya göre 

konuşma yürütme 
- Gördüğümüzü anlatmaya çalışma 
- Hep birlikte hikaye anlatma 
- Anılar ve yakın çevrede gözlemlediği olayları 

betimleme 
- Kim o? - O nedir? (varlık veya nesneyi tahmin 

etme) 
- Sihrli kutu: kutu içerisinde saklı olan nesneyi 

betimlemeye/anlatmaya çalışma 
- Arkadaşlarım benim hakkımda neler düşünüyor 
- Neler hissediyorum 
- Rol oynama 
- Duygularımızıın alfabesi (verilen harfe göre 

duygumuzu ifade eden kelimeyi bulma) 

İD-III/Ç1 Kısa metinleri sözlü anlatmaya çalışır; 

İD-III/Ç2 Verilen kelimeler veya dizi resimleri bir araya 
getirerek olayı sözlü anlatmaya çalışır;    

İD-III/Ç3 Yaşanmış olayları sözlü anlatım kullanarak anlatır;  

İD-III/Ç4 Gözlemlediği olayları sözlü anlatmaya çalışır;  

İD-III/Ç5 Kendi tutum ve duygularını rahatça gösterir ve 
sözlü ifade eder.  

İD-III/Ç6 Okuduğu kısa metinlere uygun sorular sorar; 

İD-III/Ç7 Verilen konuya uygun sözlü anlatım tekniğini 
kullanır. 

İD-IIII/D Türkçe edebil dilin kullanımını 
sağlayabilme;  

- Yöre dili/şive/ağız ve edebi dil arasındaki farkı 
kavrama için örnekler dinleme 

- Halk masalları dinleme/izleme 
- “TV sunucusuyum” 
- “Dilimizi düzeltelim” (konuşma esnasında yanlış 

kelimeleri anlama 

İD-III/D1 Konuşmada yöre dili lehçe, şive/ ağız arasındaki 
farkı ayırt etmeye başlar; 

İD-III/D2 Konuşma ve kendini sözlü ifade etmede Türkçe 
edebi dili kullanmaya başlar; 

İD-III/D3 Yazılı ifade etmede Türkçe edebi dili kullanmaya 
başlar. 
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- “Konuşuyoruz, kayda alıyoruz, birbirimizi 
dinliyoruz” 

- Oyun: Edebi konuşma için madalya kazanma 
- T-tablo (doğru konuşma-yanlış konuşma) 
- Güzel yazı yazma etkinlikleri 
- Güzel konuşma etkinlikleri 
- Sınıf dilini kurma 

İD- IIII/E Kelime dağarcığını geliştirebilme; 
- Etkniliklerinde karşılaştığı bilinmeyen kelimeleri 

açıklama 
- Haftalık sınıf sözlüğü  
- “Açıklama için kelimem  var” (buldum, söyledim, 

açıklama istedim) 
- ..... konu hakkında konuşma, öğretmenin 

özellikle yeni bilinmeyen kelimeler kullanarak, 
öğrencilerden açıklama isteme 

- Yeni kelimeleri toplama kutusu hazırlama 
- Dört açıdan oluşan sözlük (okuyorum, 

buluyorum, çiziyorum ve yeni kelimeyi 
kullanıyorum) 

- Oyun: Yeni kelime avcısı-Dedektif  

İD-III/E1 Varlıkların, kavramların, olayların, duyguların, 
kişilerin isimlerini (adlarını) ifade eden yeni kelimeleri 
öğrenmeye çalışır;  

İD-III/E2 Yeni kelimeleri/ifadeleri anlamlarını kavrar ve 
kullanır; 

İD-III/E3 Yeni kelimelerin anlamlarını bulabilmek için sözlük 
kullanmaya başlar;   

İD-III/E4 Yeni kelimelerin anlamlarını anlar.  

 

İD-IIII/F Bildirme cümlesi, anlam (olumlu-
olumsuz) cümlesi, soru cümlesi, ünlem 
cümlelesi arasındaki farkı tanıyabilme ve yazım 
ve noktalama işaretlerini doğru kullanabilme; 

- Oyun: Bildiriyorum, anlatıyorum, soru soruyorum 
(cümle yazma ve söyleme) 

- Bildirme, soru ve ünlem bildiren cümleleri 
tahmin etme ve tekrarlanan cümleleri söyleme 

- Bildirme cümlesini tanıma 
- Soru cümlesini tanıma 
- Ünlem cümlesini tanıma 
- Sorulara uygun cevap verme 
- Cevaplara uygun soru hazırlama  
- Cümlelerin sonuna nokta, soru işareti, ünlem 

işretlerinden uygun olanını koyunuz, etkinliği 
yapma 

- Metinleri okuyarak noktalama işaretleri neden ve 
nerede kullanıldığını bakma 

- Karma verilen cümleyi, doğru şekilde kullanma 
- Anlamlarına göre cümleleri tanıma 

İD-III/F1 Bildirme, soru ve ünlem cümlesi arasındaki farkı 
bilir (sözlü ve yazılı ifadede); 

İD-III/F2 Yazılı anlatım esnasında anlamlı, soru ve ünlem 
cümlesinde noktalama işaretlerine dikkat ederek doğru bir 
şekilde uygular; 

İD-III/F3 Anlamlarına göre cümleleri tanır; 

İD-III/F4 Olumlu ve olumusuz cümle arasındaki farkı bilir; 

İD-III/F5 Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri, değil-yok 
sözcükleri) nasıl yapıldığını bilir; 
İD-III/F6 Olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri 
olumlu hale dönüştürür; 

İD-III/F7 Kullanacağı cümle içindeki kelimelerin sıralamasını 
doğru/düzgün şekilde yapar ve ifade eder; 
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- Olumlu cümle, Olumsuz cümle (-me, -ma ekleri, 
değil-yok sözcükleri) 

- Oyun: Gökküşağının altından geçelim (olumlu 
cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu 
hale dönüştürünüz, etkinliği yapma) 

- Metinlere dikkat ederek noktalama işaretlerinin 
neden kullanıldığını öğrenme 

- Ters cümle etkinliği 
- Farklı duyguları yansıtan kelimeleri olumlu ve 

olumsuz olarak gruplandırmaları istenilir 
- Doğru ve yanlış telaffuz edilen cümleleri anlama 
- Güzel yazı yazma etkinlikleri yapma 
- Nokta, ünlem işareti veya soru işaretinin 

kullanımı için doğru yazma etkinliklerini yapma 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-III/F8 Kendini yazılı ifade etmeden önce kullanacağı 
cümle içindeki kelimelerin sıralamasını doğru/düzgün 
şekilde yapar ve ifade eder; 

 

İD-IIII/G Cümle ve cümle birimlerini 
kavrayabilme (kelime, kelime-hece, hece-harf) 

- Cümleyi kavrama 
- Cümle birimlerini kavrama-kelime, hece, harf 

oyununu oynama 
- Cümlede kelime sayısını, kelimede hece ve harf 

sayısını belirtme ve yazma  
- Seslerden-harflerden heceler, hecelerden 

kelimeler, kelimelerden cümle oluşturma 
etkinliği yaptırılır 

İD-IIII/G1 Cümle ve cümle birimlerini kavrar; 

İD-IIII/G2 Cümle birimlerinden, kelime, hece ve harf 
ilişkisini bilir; 

İD-IIII/G3 Ses-harf, harf-hece, hece- kelime ve kelime-
cümle ilişkisini bilir ve kullanır. 

İD-IIII/Ğ Alfabemizdeki harflerin çeşitlerini 
(sesli ve sessiz harfler) ayırt etme becerisi 
kazandırabilme; 

- Alfabetik sırayı söyleme ve yazma. 
- Sesli harfler 
- Sessiz harfler 
- Kelimeleri alfabetik sıraya göre yazma etkinliği 

yapma  
- Karışık olarak verilen kelimeleri, sözlükteki 

sıralamaya göre dizme oyunu oynama  

İD-IIII/Ğ1 Alfabeyi sıraya göre söyler ve yazar; 

İD-IIII/Ğ2 Sesli harfleri bilir; 

İD-IIII/Ğ3 Sessiz harfler bilir; 

İD-IIII/Ğ4 Sözlüğü doğru şekilde kullanır. 

 

İD-IIII/H Kelime olarak isimleri (ad) 
kavrayabilme;  

- Dilbilgisi etkinlikleri 
- Özel ve ortak adlar yarışması 
- Topluluk adlarını kullanma 
- Hızlı isimler/adlar söyleme (kişi, nesne, bitki, 

hayvan adlarını sayma ve söyleme) 

İD-III/H1 Kelimelerin İsim (ad) olduğunu fark eder ve yazıda 
kullanır;  

İD-III/H2 Özel isim ve ortak isimler arasındaki farkı bilir ve 
kullanır;  
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- Verilen kısa metinde özel ve ortak isimleri 
belirleme 

- “Yanlış kelimeyi bul” (isim/ad ifade etmeyen 
kelimeyi belirleme  

- Verilen harfe göre ad /isim bulma 
- Tabloda adlar dizisini yapma  
- Tabloda istenen adları boşluklara yazınız (insan, 

gün, hayvan, mevsim, akraba) 
- İsim kartları yapma 
- Verilen tekil anlamdaki kelimeleri çoğul 

anlamlarını –ler, -lar eklerinden uygun olanını 
getirerek çoğul haline dönüştürme etkinliği 
yapma 

- Doğal ve sıra sayıları ile ilgili örnek verme 
- Soyut ve somut adlarla etkinlik yapılır ve oyun 

oynama  
- Yüz ifadeleri (sevinç, üzüntü, acı) yapma ve 

kullanma 
- Beden dilini kullanmayı öğrenme 
- Verilen adların hangi durumu ifade ettiğini 

işaretleme, etkinliği yapma 
- Yalın halde verilen adları i, e, de, den 

durumlarına göre yazmalarını isteme  
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-III/H3 Verilmiş metinin içinde özel ve ortak isimleri bulur 
ve onları ayırt eder; 

İD-III/H4 Özel ve ortak isimleri yazma veya coğrafi bölgeler, 
kurum, bayramlar veya kendi adlarını yazma esnasında 
büyük harfi doğru şekilde kullanır;  

İD-III/H5 Topluluk adlarıı kullanır;  

İD-III/H6 Varlıkların sayılarına göre adları ayırt eder; 

İD-III/H7 Tekil-çoğul oluşumunu kavrar ve yerine göre 
doğru kullanır; 

İD-III/H8 Doğal ve sıra sayılarını ayırt eder;  

İD-III/H9 Teklik çokluk ilişkisini kavrar ve “–ler, -lar” ekini 
doğru şekilde kullanır;  

İD-III/H10 Tekil ve çoğul arasındaki farkı kavrar; 

İD-III/H11 Doğal ve sıra sayılarını tanır;   

İD-III/H12 Soyut ve somut adları (maddi ve manevi ) kavrar 
ve anlamına göre anlamlandırır; 

 İD-III/H13 Adların cümle içindeki durumlarını kavrar ve 
doğru kullanır;  

İD-III/H14 Adın sonuna gelen ekleri (i, e, de, den) kavrar; 

İD-III/H15 Adın sonuna gelen ekleri doğru şekilde kullanır. 

İD-IIII/J Varlıkların özelliklerini belirten 
sözcüklerin adlardan önce yazıldığını 
kavrayabilme; 

- Ön adlar kolyesi 
- Metin içinde görülen ön adları işaretleme 
- Verilmiş metinde uygun ön adları /sıfatları 

yerleştirme etkinliğini yapma 
- Doğru sıfata uygun kağıdı bulma 
- Oyun: Neler yapabiliriz? (ön adlara uygun isimler 

yazma etkiniğini yapma) 
- Söylenen ön adlara uygun varlık/nesneyı bulma 
- T-tablo (isim-sıfat) 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
- kullanma 

İD-IIII/J1 Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin 
isimlerden/adlardan önce yazıldığını kavrar; 

İD-IIII/J2 Kelime olarak ön adları (sıfat) kavrar; 

İD-IIII/J3 İsmin önüne uygun ön adı/sıfatı kullanır; 

İD-IIII/J4 Kısa metin içinde verilmiş olan ön adları bulur; 

İD-IIII/J5 Sözlü ve yazılı ifade esnasında ön adları doğru 
şekilde kullanır. 
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- Beş sıra tekniği (isim, iki ön ad, üç eyle/fiil, dört 
kelimeden oluşan cümle ve isme uygun ifade 
yazma etkinliğini yapma) 

- Yanlış kullanılan ön adları bulma 
- Cümlede bulunan ön adlar, adların hangi 

özelliğini belirttiğini yazma etkinliğini yapma  
- Verilen isimlere uygun ön adlar/sıfatlar 

yazmalarını isteme  
- Özellik anlamını kavrama (renk, biçim, sayı, 

durum) 

İD-IIII/K Eylem/fiil olan kelimelere anlam 

kazandırabilme ve iş, hareket, oluş bildiren 

sözleri tanıyabilme; 

- İsimler kavanozu (seçilen isme uygun eylem 
bulma etkinliğini yapma) 

- Metin içinde görülen eylemleri işaretleme 
- Verilmiş metinde uygun eylem/fiileri yerleştirme 

etkinliğini yapma 
- Dikte yapma 
- Verilen metini güzelleştirme (metine uygun 

eylemleri ekleme) 
- T-tablo (isim-eylem) 
- Sayılan eylemlerden nesneleri bulma  
- Eşleştirme (isimleri eylemler ile eşleştirme) 
- Eylem olan kelimeleri tanıma 
- Kelime türlerini işlemine uygun kullanma 
- Not: eylemde zaman konusuna anlam yönüyle 

değinilmeli; ancak, zaman ekleri verilmemelidir 
- Örneklerden yola çıkarak tanıtılmaya çalışma  
- Örneğin:  

- Koştum-biten bir eylem 
- Koşuyor-devam eden bir eylem 
- Koşacak-gelecekte yapılacak bir eylem 
- “Boşlukları doldur” etkinliği yaptırma  
- “Boşlukları tamamla” etkinliği yaptırma  
- “Kelime türlerini bul” verilen kelimeleri bir 

paragrafta boş bırakılan yerlere işlevine uygun 
olarak konulmasını isteme  

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 

İD-IIII/K1 Eylem/fiil olan kelimelere anlam kazandırır; 

İD-IIII/K2 İş, hareket, oluş bildiren sözleri tanır ve cümle 
kurar;  

İD-IIII/K3 Varlıkların özelliklerini belirten sözcüklerin  

İD-IIII/K4 Kelime olarak eylemi kavrar; 

İD-IIII/K5 İsme uygun  eylem/fiil kullanır; 

İD-IIII/K6 Kısa metin içinde verilmiş olan eylemleri/fiilleri 
bulur; 

İD-IIII/K7 Sözlü ve yazılı ifade esnasında eylemleri doğru 
şekilde kullanır. 
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İD-IIII/L Sayıları kelime olarak kavrayabilme;  
- Sayıya uygun akrostiş yazma 
- Metin içinde bulunan sayıları işaretleme 
- Sayılar hafızası 
- Metinde boş bırakılan yerleri sayılar ile 

tamamlama 
- Tombola sayısı (sayıya uygun cümle oluşturma) 
- Yanlış yazılan sayıları bulma ve doğru şekilde 

yazma/söyleme 
- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
- Oyun: Yanlışları bulma 

İD-IIII/L1 Sayıları kelime olarak kavrar ve kullanmaya çalışır; 

İD-IIII/L2 Metinin içinde sayıları bulur; 

İD-IIII/L3 Sözlü ve yazılı ifade esnasında sayıları kelime 
olarak doğru şekilde kullanır. 

 

İD-IIII/M Temel yazım kurallarını doğru şekilde 
kullanabilme ve beceri kazanabilme; 

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımlarını kullanma 
- Bir cümle bir jeton (en hızlı cümle oluşturma 

yarışması) 
- T-tablo (yanlış-doğru) 
- Hece sayılarına göre kelime grupları oluşturma 
- Cümlede büyük ve küçük harfleri ayırt etme 

çalışmaları yapma 

- Cümlenin başında ve özel adları yazarken büyük 
harfle başlama çalışmaları yapma  

- Kelime ve cümleyi doğru şekilde bakarak yazma 
- Yazmak için hazırlık yapar, Not: bu çalışmada 

temel harflere çok benzeyen el yazısı 
harflerinden temel harflere az benzeyen el yazısı 
harflerine doğru bir sıra takip etme 

- Satır çizgisine dikkat etme (satırlara aynı hizadan 
başlar, sayfa kenarlarında uygun boşluklar 
bırakır) 

- Cümleye büyük harfle başlama 
- Kişi, ülke, ulus, yer, bayram adlarının ilk harflerini 

büyük yazma 
- Şiir mısralarının ilk harflerini büyük yazma 
- Anlamlı ve kurallı cümleler kurma 
- Karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve 

kurallı cümleler kurma etkinliğini yapma  
- Kelimeleri hecelere (sözlü ve yazılı olarak) ayırma  

İD-III/M1 Cümle başında büyük harfi doğru şekilde kullanır; 

İD-III/M2 Özel isimlerde, coğrafi kavramlarda, kurum ve 
bayram isimlerini yazmada büyük harfi doğru şekilde 
kullanır; 

İD-III/M3 Anlamlı, soru ve ünlem cümleleri yazmada 
nokatalama işaretlerini doğru bir şekilde yazar;  

İD-III/M4 Anlamlı ve kurallı cümleler kurar; 

İD-III/M5 Soru edatını (mi) doğru yazar ve yerinde kullanır; 

İD-III/M6 -yor ekini doğru kullanır; 

İD-III/M7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular; 

İD-III/M8 Noktalama işaretlerini (nokta, virgül, kısa çizgi, 
kesme işareti, eğik çizgi) doğru yazar ve kullanır; 

İD-III/M9 Yazılarında kelime tekrarlarından kaçınır; 

İD-III/M10 Kelimeyi yeni sıraya doğru şekilde taşır/yazar;  

İD-III/M11 Satır sonuna sığmayan kelimeleri doğru ayırma 
uygulaması yapılır; 

İD-III/M12 100’e kadar sayıları doğru/düzgün yazar.  
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- Satır çizgisine dikkat ederek yazma, satırlara aynı 
hizadan başlama, sayfa kenarlarına uygun boşluk 
bırakma, başlıkla metin arasında uygun boşluk 
bırakma, etkinliğini yapma  

- Oyun: Kağıdı katlama ve kelimeyi ayırmaya çalış 
(yazma esnasında kelimeleri hecelere doğru 
şekilde ayırma) 

- Yanlış ayrılmış kelimeleri bulma ve altını çizme 
etkinliğini yapma 

- Çekilen sayılara göre belirli kelimeler yazma 
- Öğretmenin okuduğu kelimeleri, cümleleri aynen 

yazabilme f, s, t, k, ç, ş, p, h,  sessiz harfleri 
kelimede, cümlede doğru yazabilme yoklamaları 
yapma 

- “Ğ” ve “H” harflerini doğru kullanma 
- Soru edatı (–mı, -mi) doğru kullanma 
- -yor ekini doğru kullanma, sözlü ve yazılı 

anlatımda “-yor” ekini doğru yazma etkinliği 
yaptırma  

- Dikte yapma 
- Dikte etme çalışmalarına katılma  
- Doğru ve güzel yazı yazma çalışmaları 

İD-IIII/N Yazılı ifadeyi kullanma için beceri 
kazanabilme; 

- Kendi başına cümle kurma ve yazma 
- “... konusu hakkında cümle oluştur” 
- Okuduğu metine bağlı kalarak soru sorma tekniği 

ile anlatmaya çalışma 
- Kendi başına okuduğu metini anlatmaya başlar 

ve verilen yönergelere dikkat ederek anlatma 
- Başlatılmış cümleleri tamamlama... 
- Verilen hikayeye yeni bir son bulma 
- Resime ve nesneye göre kelimeler yazma 
- Harfler kümesinden kelimeler oluşturma 
- Gizli  ve ters kelimeleri bulma ve yazma  
- Tebrik kartı yazma 
- Davetiye yazma 
- Ben yazarım... 

İD-III/N1 Eğik harfleri kullanarak kendi başına cümle yazar; 

İD-III/N2 Kısa metinlere bağlı kalarak yazılı şekilde metini 
anlatmaya çalışır; 

İD-III/N3 Verilen başlangıca gore yaratıcılığını kullanarak 
devamını getirir; 

İD-III/N4 Masalın sonunu değiştirmeye başlar; 

İD-III/N5  Verilen konuya bağlı kalarak sözlü anlatım 
kullanır (kısa anlatıma başlar); 

İD-III/N6 Destek sunarak orjinal eserler yaratmaya çalışır 
ve kendi hayal dünyasını geliştirir.  
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- Resimlere bağlı kalarak kendi başına kısa metin 
yazma ve yazılan metini arkadaşlar ile paylaşma 
etkinliğini yapma 

- Kişisel eserler yaratma 
- Akrostiş yazma 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI:  : EDEBIYAT (E) 

Özel amaçlar Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme Kazanımları 

Öğrenci 

E-III/А Çocuk edebiyatını kullanabilme 
- Resimli kitapları,masalları ve şiirleri bağımsız bir 

şekilde okuma 
- Lektürleri bağımsız okuma  
- Ses kayıtları dinleme 
- Oyun: Tahmin et! (masal, fabl, öykü/hikaye veya 

şIIIr) 
- Oyun: Dur ve tahmin et! (öğretmen okumayı 

durdurur ve öğrencilerden devamını tahmin 
etmelerini ister) 

- Tartışma grupları oluşturma 
- İçeriği dinleyerek çizgi roman yapma 
- Okunan eserler hakkında tartışma yürütme 
- Okunan eser içeriğinden soruları yanıtlama 
- Artı bir kitap –  İsteğe bağlı okunan kitabı  

arkadaşlara sunma 
- Erişebilir eğitim yazılımlarını kullanma 
- Uygulama teknikleri/okuma içeriğini analiz etmek 

için stratejiler (“İskelet”, “salkım”, “Beş sıra”, 
“Küp”, “Hikaye yıldızı”, “Hikaye haritası”...)  

E-III/А1 Edebi eserleri ayırt eder (hikaye, masal, şiir, fabl...); 

E-III/А2 Bağımsız olarak yaşa uygun içeriği okur; 

E-III/А3 Bağımsız olarak lektürleri okur; 

E-III/А4  Okunan içerik hakkında yöneltilen sorulara doğru 
cevap verir; 

E-III/А5 Okunan içerikle ilgili sorulara yazılı olarak yanıt 
verir; 

E-III/А6  Ek olarak değişik edebi eserleri okur; 

E-III/А7 Kendi bağımısz olarak okuyabilir içeriği analiz 
etmek için teknikler/stratejiler uygular. 
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E-III/B Edebiyat: çocuk edebî türlerini kavrama 
ve tanıyabilme (nazım ve nesir)  

Nazım türleri:  

1. Şiirler, maniler, sayışmacalar ve 
tekerlemeleri tanıyabilme 

2. Dize, beyit, dörtlük ve şiiri ayırabilme 

Nesir türleri: 

Masal, fabl, hikâye, dram, atasözleri ve 
bilmeceleri tanıyabilme ve ayırabilme 

 

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

- Edebî eserdeki sebep-sonuç ilişkisini kurma 
- Edebî eserdeki olayların oluşmasına sebep olan 

nedenleri açıklama 
- Edebî eserin ana konusunu belirleme 
- Edebî eserin ana duygusunu belirleme 
- Edebî eserin ana fikrini belirleme 
- Metindeki yardımcı fikirleri ve destekleyici 

ayrıntıları belirleme 
- Edebî eserdeki önemli ifadeleri belirleme 
- Neden? Çünkü…” etkinliği yaptırma  
- Sebep-sonuç ilişkileri kurdurulurken, “çünkü, 

bunun nedeni, bu nedenle, bunun sonucunda, bu 
yüzden vb.” ifadelerinden yararlanılması isteme  

- “Duyguyu tahmin et!”: Bir cümle farklı ses 
tonlarında kaydedilerek öğrencilerden hangi 
duyguyu yansıttığını bulmalarını isteme 

- “Mümkün mü?” okudukları metinde geçen 
olayların mümkün olup olmadığı sorma etkinliğini 
yaptırma 

- Okuduğu eser konusunda drama, piyes veya 
canlandırma yaptırma 

- Okuduklarının ana fikri dikkate alarak kendi 
kelimeleriyle özetlemesini isteme  

- Öğrencilere yazarın kısa biyografisi ve diğer 
eserleri hakkında bilgi edinmeleri için araştırma 
ödevi verme  

- Metindeki diyaloglar öğrenciler arasında 
paylaştırılarak okumalarını sağlama  

- “Şiir yaz” etkinliği yaptırma 
- “Türkülerin dili”: Öğrencilere bir türkü 

dinletilerek türküyle ilgili bir hikâye 
oluşturmalarını isteme  

- Şiirde dize, dörtlük, hece vezin, kafiye  

E-III/B1 Edebî eserin ana konusunu, ana duygusunu ve ana 
fikrini belirler; 

E-III/B2 Karşılaştırmalar yapılırken “benzer olarak, gibi, 
farklı olarak, aynısı vb.” ifadelerinin kullanır;  

E-III/B3 Edebî eserde gecen mizahi öğeleri (cümleleri) 
tanır; 

E-III/B4 Dinlediklerinde geçen nesne, kişi, olay, yer vb. 
arasında çoklu karşılaştırmaları yapar;  

E-III/B5 Masal, hikâye ve fıkra tekniğine uygun 
anlatımlarda bulunur;  

E-III/B6Hikâyede gecen iki farklı nesnenin, kişinin, olayın, 
yer vb. birbirleriyle olan benzer ve farklı yönlerini 
karsılaştırır; 

E-III/B7 Okuduğu metindeki olayları oluş sırasına göre 
anlatır; 

E-III/B8 Eserde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır;   

E-III/B9 Okuduklarını özetler; 

E-III/B10 Olayları sıralarken “ilk önce,  önce, daha sonra, 
ondan sonra, sonunda, sonuçta,  vb.”  İfadelerini kullanır; 

E-III/B11 Başlıktan hareketle eserin içeriğini tahmin eder;  

E-III/B12 Bir metnin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarına ait 
karışık olarak verilen paragrafları sıraya koyar;  

E-III/B13 Başlık ve içerik ilişkisini sorgular; 

E-III/B14 Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir; 

E-III/B15 Şiir, türkü, şarkı türlerinde metinler ezberler;  

E-III/B16 Kafiye ile ilgili şiirin sonlarındaki eş sesli kelimeleri 
ayırt eder; 

E-III/B17 Tekerleme, sayışmaca, bilmece ve yanıltmacıları 
ezberler, aynılarını kullanır. 
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- Şiirde kafiyenin oluşmasını sağlayan eş sesli 
kelimeleri ayırt etme 

- Hikâye ve masalı kavrama ve ayırt etme 
- Masalı masal yapan özelliklerini bilme 

(olağanüstü ve mutlu son) 
- Masalda giriş, gelişme ve sonuç (döşeme)  

bölümlerini ayırt etme 
- Hikâyeyi hikâye yapan özellikleri belirleme 

(gerçek ve yaşanılan olayları konu etme) 
- “Hikâye unsurları”nı belirleme (Hikâye unsurları: 

ana ve yardımcı karakterler, yer, olay, zaman) 
- Kahramanların dili var etkinliğini yapma 
- Metindeki diyalogları okuma 
- Atasözleri ve bilmeceler öğrenme ve söyleme 

 

 

E-III/C  Edebi eserleri analiz edebilmek için 
beceri kazanabilme 

- Bu yazarı beğendim çünkü... 
- Verilen bir kelimeye göre kafiye yapma 
-  Oyun: Ok (dart) Dil  
- Alfabe şarkısını söyleme  
- Davetsiz misafiri bul (düzensiz kafiyeyi bulma) 
- Oyun: Kafiyeyi buluyorum, çıkartmayı 

düzenliyorum  
- İskelet (saklı konuyu ve mesajı bulma...) 
- Tartışma grupları  
- Duyguları  taklit etme 
- Okunan içeriğin bir bölümünü resim ile ifade 

etme/gösterme 
- Konuşma: Bu hikayenin adı nereden geliyor? 
- Hikaye bantı (Metnin bölümlerini olay sırasına 

göre dizme/sıralama) 
- Okunan hikayede ki sorulara cevap verme 
- Okunan metine uygun resimleri seçme 
- “Т-tablo” – Olumlu ve olumsuz karakterleri 

tanımlama 
- Belli karakterin davranışları/attığı adımlar 

hakkında tutum sergilme, kendini karkterin 

E-III/C1  Şiirleri, düz yazıdan ayırt eder; 

E-III/C2 Mısra ve kıtayı ayırt eder; 

E-III/C3 Şiirde kafiyeyi ayırt eder; 

E-III/C4 Konu/içerikle ilgili duygularını ortaya koyar; 

E-III/C5 Olayların sıralamasını belirler; 

E-III/C6 Olayların yerini ve zamanını belirler; 

E-III/C7 Eserin konusu hakkında bilgi edinir;  

E-III/C8 İçerikte hoşlandığı ve hoşlanmadığı bölümler 
hakkında yorumlar yapar; 

E-III/C9 Baş kahramanları ve yardımcı karakterleri ayırt 
eder; 

E-III/C10 Karakterleri açıklar/betimler; 

E-III/C11 Karakterlerin eylemlerini açıklar; 

E-III/C12 Sosyal olarak kabul edilebilir/kabul edilemez 
davranışları (iyi ve uygunsuz davranış) açıklar; 

E-III/C13 Olumlu karakterler ile kendini karşılaştırır ve 
tanımlar; 
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yerine koyma. Edebi eserlerden bir karakterin 
rolüne geçme 

- Okunan edebi esere uygun sahne ayarlama  
- Konuşma: Eserde beğendiğimiz ve 

beğenmediğmiz bölümler neler? 
- Kişisel fikri savunarak/açıklama  
- Esere yeni isim bulma  
- Eğer ben yazar olsaydım, eserde değiştireceğim 

bölümler ....... . . 
- Başlığa ve resimlere ve çizimlere göre tahmin 

yürütme... 
- Güzel ifadelerin duvarı/kelimeler(içeriğe bağlı 

kalarak) 
- 3,2,1 (konudan öğrendiğim üç şey, konu 

hakkında iki soru ve günlük hayattan bir 
uygulama anlatma) 

- Düşün, payşal ve cevap ver (Yöneltilen soruyu 
düşünme cevaplama ve arkadaşıyla paylaşma 

- “Şans çarkı-Çarkıfelek” – Soru metnin yardımıyla 
metnin içeriği ile ilgili sorular sorma 

- Okuma ile ilgili kendi deneyimlerini anlatma 
- İçeriğin sonucunu değiştirme   
- Paragrafları ayırma   
- Bu konunun/içeriğin bana anlattığı..... 
- Şaşırdığım zaman... 
- İçeriği okuduktan sonra hissetim ki..... 
- Endişelendiğim zaman.... 
- Hayalimde canlandırdığım resim 
- Okuma tekniklerini uygulama (“Т–tablo”, 

“Küme”, “İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”, 
“Hikayenin Yıldızı”, “Hikaye haritası”, “Küp ağı”, 
“Yorumlar”...) 

- Erişebilir eğitim-öğretim yazılımı kullanma 

E-III/C14 Metinde verilmek istenen mesajı kavrar;  

E-III/C15 Kendi deneyiminizi okuma içeriği ile bağlama; 

E-III/C16 Eserdeki estetik unsurları tanır.  

 

E-III/Ç Okuma tekniklerini geliştirebilme ve 
okuma kurallarını uygulayabilme  

- Oyun: Bana nasıl okumam gerektiğini söyle 
- İnteraktif okuma 

E-III/Ç1  Sesli okur; 

E-III/Ç2  Sesli ve akışlı okur; 
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- Araştırarak okuma (verilen görevlere göre 
okuma) 

- Kelimeleri çözme (görmediği fakat daha önce 
duydukları sözleri telaffuz etme) 

- Çiftler halinde sessiz okuma 
- Sesli okuma  
- Sessiz okuma 
- Hızlı okuma 
- Vurgulu okuma 
- Gözü sayfa üzerinde gezdirerek büyük z’ler 

çizerek okuma 
- Parmakla, kalemle izlemeden, hecelemeden, baş 

ve gövdeyi sallamadan okuma 
- Rollere göre okuma  
- Sen okuyorsun, ben senı takip ediyorum 
- Ses kayıtlarının dinlenmesi (ifade belirleme) 
- Oyun: Tv sunucusu gibi okuma 
- Okumada duruş ve oturuş belirleme 
- Okuma alışkanlığı oluşturma 
- Okuma duygusunu geliştirme 
- Kitap okumanın önemini vurgulama 
- Kitap okumanın nedenlerini söyleme 
- Kitap okuma becerisini geliştirme (sesli, sessiz ve 

hızlı okuma becerisini geliştirme) 
- Okumakla ilgili etkinliklerden zevk alıp 

almadığının nedenlerini açıklama etkinlikleri 
yaptırma  

- Okuduklarını arkadaşlarıyla paylaşma etkinliği 
yaptırma  

E-III/Ç3 Uygun hızda okur;  

E-III/Ç4 Kendi kendine okur; 

E-III/Ç5 Rollere göre okur; 

E-III/Ç6 Bölümlere göre okur;  

E-III/Ç7 Anlamlı olarak okumaya başlar (noktalama 
işaretleri, tempo, dinamizm, artikülasyon, diksiyon); 

E-III/Ç8 Okuma türlerini bilir; 

E-III/Ç9 Okuma hızını konuya göre ayarlar; 

E-III/Ç10 Sesli okumada tonlama ve vurguya dikkat eder; 

E-III/Ç11 Konuşma hızıyla ve konuşma sesiyle okur; 

E-III/Ç12 Okumada noktalama işaretlerine uygun 
duraklama yapar; 

E-III/Ç13 Sesin duyabileceği biçimde ayarlanır. 

yüksekliğini dinleyicilerin 

E-III/Ç14 Okuma sırasında vücudu her zaman uygun 
duruma getirerek okur (okuma, duruş, oturuş); 

E-III/Ç15 Okumayı kesmeden sayfayı sağ elle çevirir; 

E-III/Ç16 Okuma akışını bozacak duraklamalar yapmaz; 

E-III/Ç17 Metindeki tamlamaları, ikilemeleri bölmeden 
okur; 

E-III/Ç18 Okumadan zevk alır ve okuma etkinliklerine istekli 
katılır; 

E-III/Ç19 Okur ve okumaya saygı duyar; 

E-III/Ç20 Boş zamanlarında kitap okumayla ilgili grup 
çalışmalarına katılır. 

E-III/D Anlama ile okuyabilme  
- Bilinmeyen kelimeleri/ifadeleri açıklama  
- Dört köşede kelime bilgisi (yeni bir kelimeyi 

bulurum, okurum, tespit eder çizerim ve 
kullanırım) 

E-III/D1 Okunan içerikten, bilinmeyen kelimelerin 
anlamlarını sorar;  

E-III/D2 Okunan içeriğin sorularını doğru şekilde cevaplar; 



66 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

- Öğretmen ve veli yardımıyla sözlük kullanmaya 
başlama (bilinmeyen kelimelerin anlamlını 
algılama işlevi) 

- Okunan eser hakkında konuşma  
- Okunan metnin içeriği ile ilgili soruları yanıtlama 
- Okuduğunu anlama 
- Okuduğunu yorumlama 
- Okuduklarını başka alılanlarda kullanma 
- Okuduğunu analiz etme 
- Okunan metnin türünu öğrenme 
- Metnin ana düşüncesini belirleme 
- Metinde gecen kişileri ve önem sırasına göre 

sıralama  
- Okunan konunun güncelliği ve tutarlı konusunda 

yapılan sohbetlere katılıp kendi görüşlerini 
aktarma etkinliği yaptırma  

- Kişilerin fiziksel ve psikolojik özelliklerini kavrama 
- Okunan metinde kullanılan dil ve dilin akıcılığını 

hissetme 
- Okunan konunun güncelliği ve tutarlığının farkına 

varma 
- Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine 

ayırma 
- “Hikâye haritası” etkinliği yaptırma  
- “Hikaye şeriti”(Metinden cümleleri sıralama) 
- İnteraktif okuma (“dur/tahmin et tekniği”-

olayları tahmin etme) 
- Mantıklı ve mantıksız cümleleri fark etme 
- Mantıklı ve mantıksız kısa metinleri fark etme 
- Düşünüyorum ki... (okunan konuya bağlı kalarak 

cümle tamamlama oyunu oynama) 
- Oyun: Bende soru sormak istiyorum (konu 

hakkında soru sorma) 
- Okuma içeriği için teknikleri uygulama (“Т-tablo”, 

“Ven diyagramı”, “İskelet”, “Salkım”, “Beş sıra”, 

E-III/D3 Okuduğunu açıklayarak anlatır;  

E-III/D4 Okuduğu konu/içerik hakkında sorular sorar; E-
III/D5 Okuduğu konu ile ilgili kendi deneyim veya 
yaşantılarından örnekler verir; 

E-III/D6  Sunulan tekniklere dikkat ederek konuyu okur; 

E-III/D7 Okuduğunu bir tümceyle yazar / söyler; 

E-III/D8 Okuduğu metnin ana fikrini söyler; 

E-III/D9 Metinde geçen diğer yardımcı düşünceleri tanır; 

E-III/D10 Kişilerin fiziksel ve ruhsal halleri hakkında 
görüşlerini söyler; 

E-III/D11 Metinde kullanılan dil konusunda tahminlerde 
bulunur.  
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“Küp”, “Hikaye yıldızı”, “Hikaye haritası”, “Küp 
ağı”, “Yorumlama”...) 

- Eğer ben yazar olsaydım eserde 
değiştireceklerim... 

- Metnin içeriğini özetleme 
- Cümlelerin tamamlanması “Başlıyor...; devam 

ediyor...; sonunda...” 
- Güzel kelime duvarı oluşturma (içeriğe uygun) 
- 3, 2, 1 (İçerikten öğrendiğim üç şey, içerikle ilgili 

2 soru, günlük hayatta yaşadığım 1 uygulama) 
- Paylaşılan araştırma (belirli bir grupla bir 

metinden önemli soruların tartışılması) 
- Bantları, kronolojik zaman bilimine göre 

sıralama...  
- Bu içeriğin bana anlattığı.... 
- Şaşırdığım da... 
- Eseri okuduktan sonra hissetiklerim... 

 

 

ÖĞRENME ALANI: MEDYA  KÜLTÜRÜ (MK) 

Özel amaçlar  Öğrenme ve öğretme için kullanılabilecek etkinlik, 
strateji/yöntemler 

Öğrenme kazanımları  

Öğrenci: 

МК- III/А  Yaşa uygun farklı medya içeriği 
kullanabilme için beceri kazanabilme;  

 

 

- Ulaşılabilir eğitim ve öğretim yazılımı kullanma  
- Kullanabilir medya içeriğini takip etme  
- Düşünüyorum ki... (izlediği konu hakkında 

düşünce ve tutumlarını ifade etme) 
- Çocuk medya içeriğinden favori karakterlerini 

çizme 
- Çocuk medya içeriğine göre dramatizasyonda 

bulunma 

МК-III/А1 TV-çocuk programlarını takip eder ve 
izlenimlerini sınıfta açıklar;   

МК-III/А2 İzlediği çocuk filimlerindeki düşünceleri hakkında 
konuşma yürütür;  

МК-III/А3 İzlediği konulardaki kahramanları ve kişilikleri 
hakkında konuşur ve betimleme yapar; 



68 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

- Çocuk Tv-programları hakkında konuşma dijital 
medya içeriğinde animasyon, filmler ve ses 
kayıtları dinleme/izleme  

- TV de çocuk programlarını izlemelerini ve 
izlediklerini sınıfta anlatmaları isteme  

- Ses kayıtları dinleme 
- Ana dilinden farklı dillerdeki kısa konuları takip 

etme  
- Oyun:arkadaşlarımın dillerini tanıma 

МК-III/А4 İzlediği/dinlediği konunun içeriği ile ilgili 
duygularını rahatça ifade eder;  

МК-III/А5 Kahramanların hareketleri hakkında kendi 
düşüncelerini ifade eder;   

МК-III/А6 İzlediği/dinlediği konunun bir bölümünü 
anlamya çalışır;  

МК-III/А7 İzlediği/dinlediği konun dilini tahmin eder 
(Makedonca, Arnavutça, Sırpça, Romanca,...)  

МК-III/B Yaşına uygun dijital çocuk konularını 
kullanabilme; 

- Ulaşılabilir dijital konuları kullanma 
- Dijital kaynaklardan yararlanarak konular 

belirleme 
- Okuma/öğrenme için pozitif tutumlar geliştirme 

(farklı dijital konular kullanarak) 
- Dijtal içeriğin kullanılmının olumlu ve olumsuz 

etkileri hakkında tartışma 
- Mevcut olan dijital içerikli yazılımları kullanma 
- İllüstrasyon: “Ben ve Bilgisayar” 
- Yaşa uygun dijital içerikli aramalar yapma  

МК-III/B1 Eğitim-öğretim içerikli dijital çocuk konularını 
kullanır;   

МК-III/B2 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-III/B3 Bilgi, duygu ve düşüncelerini sunmak amacıyla 
bilişim teknolojisinden yararlanır. 

 

МК-III/C Zorunlu çocuk edebiyatı içerikli 
kitapları kullanma için alışkanlık kazanabilme;  

- Okul kütüphanesini inceleme (fotoğraf ya da 
sohbet yoluyla inceleme)  

- Kütüphaneci ile konuşma (veya kütüphaneci 
rolünde olan öğretmen ile sohbet etme) 

- Sınıfın içindeki bölümü (kitap ,dergi ve resimli 
kitaplar ile düzenleme) 

- Günlük okuma (öğrencinin tercihine göre okuma 
köşesinden kitap veya resimli kitap alma ve 
okuma) 

- Rol yapma/oynama: Kütüphaneciler ve okurlar 
- Okunan kitap içeriği hakkında tartışma yürütme 
- Farklı etkinlikler (doğum günleri, yarışmalar,...) 

için kitap hediye etme ve sınıf okuma köşesini 
yeni kitaplar ile donatma 

- Sınıf/okul/şehir kütüphanesine ziyaret (konunun 
içeriğine bağlı kalarak)  

МК-III/C1 Okul kütüphanesinin sunmuş olduğu hizmetten 
yararlanır;  

МК-III/C2 Ödünç alınan kitap/dergilere karşı dikkat ve ilgi 
gösterir;   

МК-III/C3 Kütüphanede davranış kurallarını bilir ve 
uygular;  

МК-III/C4 Kitap alma ve çevirme alışkanlığı yaratır. 
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- Kütüphaneyi tanıma ve yararlanma etkinliği 
yaptırma 

- Farklı şekillerde ve konuları içeren resimli kitap 
hazırlama etkinliklerini yapma  

МК-III/Ç Ek kaynak kitap kullanarak  okumaya 
karşı ilgiyi geliştirebilme ve okumaya karşı 
alışkanlık kazanabilme; 

- Dergilerden faydalanma (çocuk dergilerinden 
yararlanarak boyama ve resim yapma etkinlikleri)  

- Okuma zamanı (öğrencilerin kendi tercihine 
dayalı seçmiş oldukları kiatparı okuma) 

- Farklı dergilerden koleksiyon yapma 
- Dergi ve resimli kitapların gözden geçirime 

etkinliği yaptırılır 
- Okuma köşesini düzenleme 
- Öğrencinin tercihine bağlı eserler okuma  
- Okunan eserlerin içeriği hakkında tartışma 

yürütme 
- Okunan konuya bağlı kalarak proje çalışmaları 

yapma 
- Çizgi romanı çizme (Başlık, baş kahraman, 

yardımcı karakter, konu, olay, olayın sırası)  
- .... başarısından dolayı kitap hediye ediyoruz 

(sınıf içinde anlaşma yapılarak etkinliği yapma) 
- Çocuk dergilerinin, ansiklopedilerin, kitapların, 

resimli kitapların ve eğitimsel dijital içeriğin 
kullanımı için etkinlikler düzenleme (yaş 
seviyelerine uygun ve bireysel ilgilerine göre 
kitap seçimi yapma) 

- Farklı şekil ve konulara bağlı kalarak resimli kitap 
hazırlama (bireysel, çift veya grup çalışması ile 
etkinliği düzenleme)  

МК-III/Ç1 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitaplar 
okur;  

МК-III/Ç2 Kendi isteği doğrultusunda ek kaynak kitap 
okuması için sınıf/okul/şehir kütüphanesinden kitap seçer;  

МК-III/Ç3 Eğitici dijital yazılım konularını kullanır; 

МК-III/Ç4 Okuduğu ek konular hakkında günlük tutmaya 
çalışır;  

МК-III/Ç5 Yetişkinlerin desteği ile internet üzerinden 
verilere ulaşmaya çalışır; 

МК-III/Ç6 Okuduğu konu/bilgiyi arkadaşlarına 
paylaşır/aktarır; 

МК-III/Ç7 Çocuk dergilerinden yararlanır;  

МК-III/Ç8 Bilgi edinmek için kütüphaneden yararlanır; 

МК-III/Ç9 Kitaba karşı sevgi uyandırır. 

 

МК-III/D Farklı kültürel-sanatsal konular 
olaylar hakkında bilgi kazanabilme 

- Tiyatro ve sinema ziyareti (içeriğe bağlı olarak) 
- Maske yapma etkinliği  
- Kukla hazırlama  
- Rol yapma:  En sevdiği favori karakterin rolü  
- Dramatizasyon için köşe hazırlama  
- İzlenilen film ya da oyun hakkında tartışma 

yürütme 

МК-III/D1 Tiyatro/kukla gösterisini izler; 

МК-III/D2 Tiyatroda izlenen tiyatro ve kukla oyunlarındaki 
izlenimleri hakkında konuşma yürütür; 

МК-III/D3 Beden dilini kullanmaya çalışır;  

МК-III/D4 Sahne, kostüm, perde tanımları hakkında 
konuşma yürütür; 
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- Bir sonraki olaya göre resim çizme veya 
tamamlma 

- Belirli içeriğie göe dramatizasyon yapma 
- Kukla gösterisi için tiyatro bölümü hazırlama 
- Tiyatroda davranış kuralları  hakkında konuşma 

yürütme  
- Külrüel-sanatsal olayları takip etme ve 

ziyaretlerde bulunma (müze, sergi, içeriğe bağlı 
kalarak etkinlik düzenlemek) 

- Yazar/artist ile görüşme gerçekleştirme  

МК-III/D5 Duygu ve düşünce izlenimlerini drama, tiyatro, 
müzikli oyun, kukla ve buna benzer yolarla sunar; 

МК-III/D6 Sahneyi betimler;  

МК-III/D7 Kostümleri açıklamaya çalışır; 

МК-III/D8 Oyuncuların sergilediği oyun hakkında kendi 
düşüncelerini ifade eder;  

МК-III/D9 Tiyatro temsili veya filmin bir bölümünü 
anlatmaya çalışır; 

МК-III/D10 İzlediği kültürel-sanatsal konuyu arkadaşları ile 
paylaşır/izlenimlerini anlatır (konuya ve ziyarete bağlı 
kalarak: tiaytroya, sinemaya, sergiye ziyaret); 

МК-III/D11 İzlediği konu hakkında kendi tutumunu ifade 
eder; 

МК-III/D12 Kültürel-sanatsal kurumlarda  nasıl 
davranacağını bilir; 

МК-III/D13 Kültürel-sanatsal kurumlarda  davranış 
kurallarına karşı saygı gösterir.  

МК-III/E Medya konularını güvenli ve seçici bir 
şekilde kullanabilmesi için beceri kazanabilme;  

- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş 
medya içerik hakkında konuşma 

- Eğitim ve öğretim yazılımlarını kullanma   
- Güvenli ya da güvenli olmayan dijitaleştirilmiş 

medya içeriğinin seçici ve güvenli kullanımı için  
her doğru ifadeye işaret yapma  

- “Yabancılar ile konuşmuyoruz” 

МК-III/E1 İzlediği TV konularında yaşına uygun olanları bilir 
ve olumsuz/yasak olan konular için verilen akıllı 
işaretleri/sembolleri bilir;  

МК-III/E2 Filmin öğretim ve eğitimde araç ve içerilik olarak 
kullanımını bilir;  

МК-III/E3 İzlediği bir çocuk filmin içeriliğini, kişileri ve 
mesajı hakkında yorum yapar; 

МК-III/E4 Estetik değeri olan müzikleri dinler;  

МК-III/E5 Yaşına uygun dijital konular hakkkında 
araştırma/inceleme yapar (ebeveyn/veli/öğretmen 
gözetimi altında); 

МК-III/E6 Öğrenmenin kaynağı olarak farklı medya 
araçlarını kullanır.  
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Програмско подручје Годишњи фонд часова: (5 наставних часова недељно) 

(оријентационо за свако програмско подручје) 

КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК (КЈ) 55 часова 

ЛИТЕРАТУРА (Л) 55 часова 

МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК) 20 часова 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ЛАТИНИЦЕ (ПЧП) 50 часова 

 

ОПШТИ ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД  

 

Ученик/ученица:  

 да развије интерес и љубав према српском језику; 

 да развије комуникационе вештине; 

 да се оспособи за активно слушање; 

 да се оспособи за правилно артикулисање вербалног и невербалног говора; 

 да усвоји штампана и писана латинична слова; 

 да се оспособи за правилно читање и писање латиничним словима; 

 да развије графомоторику; 

 да примењује основна граматичка правила; 

 да усвоји врсте речи; 

 да развије навике правилног седења приликом читања и писања; 

 да се оспособи за читање са разумевањем; 

 да се упозна са народном и уметничком литературом; 
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 да се оспособи за елементарно структурисано писмено изражавање и стварање; 

 да се оспособи за анализу дела; 

 да се оспособи за препознавање и вредновање естетских елемената дела; 

 да се оспособи за коришћење додатне литературе; 

 да обогати речник новим речима; 

 да развије медијску културу; 

 да користи мултимедијалне изворе учења; 

 да се оспособи за слободно изражавање емоција, доживљаја, ставова и мисли; 

 да развије машту; 

 да развије хумано и етичко одговорно понашање; 

 да разликује говорно изражавање на другим језицима. 
 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  КОМУНИКАЦИЈА И ЈЕЗИК  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

KJ-III/А да се оспособи за самосталну 
комуникацију 

- Међусобни разговори 
- „Ја сам... ја могу... ја знам...“ (грађење 

позитивне слике о себи) 
- Зидни пасош (међусобно написане 

позитивне поруке) 
- „Столица за приповедање“ (ученик који седи 

на столици прича догађаје/шале) 
- Игра: Правим интервју 
- Договарање правила понашања у разреду 
- Договарање знакова за подсећање (кад се 

крши неко правило) 

KJ-III/А1 самоиницијативно започиње разговор; 

KJ-III/А2 изражава своје потребе, мисли и осећања; 

KJ-III/А3 самостално учествује у разговору поштујуħи 
правила културног понашања; 

KJ-III/А4 усмено одговара на постављена питања; 

KJ-III/А5 писмено одговара на постављена питања; 

KJ-III/А6 самостално поставља питања; 

KJ-III/А7 изражава своје осећаје током говора; 
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- Разговори о свакодневним темама 
- Разговори о догађајима током викенда 
- Довршавање започетих реченица 
- Договарање о уређењу учионице 
- У улози... 
- Писмени и усмени одговори на постављена 

питања 
- Игра: Капа која изражава осећаје (погоди 

како се осећа онај који носи капу) 
- Глумљење разних осећања 
- Љубав је... 
- Чега се срамим / не срамим (разговори) 
- Игра: Око за лепо (примећивање позитивних 

примера понашања) 

KJ-III/А8 препознаје осећаје саговорника. 

KJ-III/Б да се оспособи за активно 
слушање 

- Одговори на питања на основу ислушаног 
говора 

- Данас се осећам... 
- Цртање и бојање симбола за осећаје 
- Пантомима 
- Употребљавање боје према осећајима 
- Игра: Цртам оно што слушам и разумем 
- Довршавање недовршених реченица које 

започиње наставник 
- Препознавање различитих осећаја 
- „Ја сам ти, ти си ја...“ 
- Глумљење различитих осећаја 
- Игра: У туђим ципелама (да би се разумели 

туђи осећаји и поступци) 
- Причамо о емпатији 
- Игра: Усмерена машта 
- Игре за решавање конфликата 

KJ-III/Б1 пажљиво слуша и разуме; 

KJ-III/Б2 артикулисано употребљава невербални и 
вербални говор; 

KJ-III/Б3 препознаје невербални говор код других; 

KJ-III/Б4 препознаје различите осећаје код себе; 

KJ-III/Б5 препознаје различите осећаје код других; 

KJ-III/Б6 показује емпатију; 

KJ-III/Б7 разуме да неко други може да размишља 
другачије од њега/ње. 

KJ-III/В да се оспособи за правилну 
говорну артикулацију 

- Вежбе за правилно држање тела при говору 
- Правилно изговарање ислушаних гласова, 

речи и реченица 
- Игра: Снимамо се да бисмо чули како 

звучимо 

KJ-III/В1 правилно држи тело при говору; 

KJ-III/В2 правилно изговара гласове; 

KJ-III/В3 правилно изговара речи; 

KJ-III/В4 тачно интонира врсте реченица; 
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- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Изговарање смешних и чудних реченица 
- Слушање аудио-снимака са рецитовањем 
- Изражајно рецитовање 
- Изговарање брзалица 
- Изговарање загонетки и пословица 
- Читање бројева са табеле сто 
- Игра: Рођенданска линија (слагање по 

месецу рођења и пребројавање) 

KJ-III/В5 изражајно рецитује песму (рецитацију); 

KJ-III/В6 правилно драматизује текст у дијалошкој 
форми; 

KJ-III/В7 правилно изговара бројеве до 100; 

KJ-III/В8 правилно изговара редне бројеве до 20. 

KJ-III/Г да се оспособи за усмено 
изражавање 

- Препричавање прочитаних садржаја 
- Састављање „живе приче“ на основу 

предмета извучених из „чаробне торбице“ 
- Приповедање по кључним речима 
- Приповедање по серији слика 
- Приповедање доживљаја 
- Игра: Читај да би нацртао и испричај шта си 

нацртао 
- Ауторска столица 
- Довршавање започетих реченица 
- Групна  прича (заједничко приповедање 

започете приче о одређеном лику) 
- Описивање по непосредном посматрању и 

описивање по сећању 
- Ко је он, шта је то? (погађање описаног 

лика/предмета) 
- Чаробна торбица: Описујем скривени 

предмет који додирујем у торбици 
- Шта други мисле о мени (из окружења) 
- Ја се осећам... 
- Ја мислим... 
- Играње улога 
- Азбука осећаја (реч која ће изразити осећај 

према задатом слову) 

KJ-III/Г1 усмено препричава кратке садржаје; 

KJ-III/Г2 усмено приповеда по задатим речима/серији 
слика; 

KJ-III/Г3 усмено препричава доживљени догађај; 

KJ-III/Г4 усмено описује по непосредном посматрању 
или сећању; 

KJ-III/Г5 слободно изражава своје осећаје; 

KJ-III/Г6 поставља питања о прочитаном кратком 
тексту; 

KJ-III/Г7 усмено приповеда на дату тему. 

KJ-III/Д да користи српски књижевни 
језик 

- Слушање и читање примера за уочавање 
дијалекта насупрот књижевном језику 

- Праћење/читање народних прича 

KJ-III/Д1 прави разлики између дијалекта/локалног 
говора и српског књижевног језика; 
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- „Ја сам ТВ-презентер“ 
- „Језички коректор“ (откривање грешака у 

говору) 
- „Причамо, снимамо се, слушамо се“ 
- Игра: Освојена медаља за књижевни говор 
- Т- табела (правилно-неправилно) 
- Правописне вежбе 
- Правоговорне вежбе 
- Одељенска језична ризница 

KJ-III/Д2 користи српски књижевни језик у усменом 
изражавању; 

KJ-III/Д3 користи српски књижевни језик у писменом 
изражавању. 

KJ-III/Ђ да обогаћује речник 
- Објашњавање непознатих речи у 

свакодневним активностима 
- Одељењски недељни речник (разредни 

речник са новим речима) 
- „Имам реч за објашњавање“ (проналазим, 

кажем, тражим објашњење) 
- Разговарамо о... иницирање разговора у 

којем наставник намерно употребљава нове 
речи 

- Одељенска језична ризница 
- Вокабулар у четири угла (читам, детектујем, 

цртам и примењујем нову реч) 
- Игра: Детектив нових речи 

KJ-III/Ђ1 учи нове речи које означавају имена 
предмета, појава, дејстава, стања, особа; 

KJ-III/Ђ2 користи нове речи/изразе; 

KJ-III/Ђ3 почиње да користи речник за откривање 
значења нових речи; 

KJ-III/Ђ4 разуме значење нових речи. 

KJ-III/E да употребљава обавештајну, 
упитну,  узвичну, потврдну и одричну 
реченицу 

- Самостално састављање обавештајних, 
узвичних и упитних реченица 

- Подвлачење потврдних и одричних 
реченица 

- Самостално састављање потврдних и 
одричних реченица 

- Игра: Прођи испод дуге (претварање 
потврдних у одричне реченице и обратно) 

- Разгледање текстова да би се уочило где и 
зашто је употребљен неки интерпункцијски 
знак 

- Слагање наопаких реченица 
- Картице са речима (састављање реченица) 

KJ-III/E1 разликује обавештајну, узвичну и упитну 
реченицу (у усменом и писменом говору); 

KJ-III/E2 правилно употребљава обавештајну, узвичну 
и упитну реченицу у усменом изражавању, користећи 
интерпункцијске знакове; 

KJ-III/E3 разликује потврдну и одричну реченицу; 

KJ-III/E4 користи потврдне и одричне реченице; 

KJ-III/Е5 претвара потврдну у одричну реченицу и 
обратно; 

KJ-III/E6 правилно слаже речи у реченици током 
усменог изражавања; 
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- Уочавање правилно и неправилно 
интонираних реченица 

- Правописне вежбе 
- Пронађи уљеза 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 

KJ-III/E7 правилно слаже речи у реченици током 
писменог изражавања. 

KJ-III/Ж да усвоји именице као врсту речи 
- Граматичке вежбе 
- Квиз о заједничким и властитим именицама 
- Брзе именице (изговарање заједничких и 

властитих именица) 
- Откривање заједничких и властитих 

именица у тексту 
- Ребус 
- „Искључи уљеза“ (прецртавање речи која 

није именица) 
- Смишљање именице по датом роду и броју 
- Слагање именица по роду и броју у табелу 
- Картице са речима 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 

KJ-III/Ж1 разликује именице као врсту речи; 

KJ-III/Ж2 разликује властите од заједничких именица; 

KJ-III/Ж3 проналази властите и заједничке именице у 
датом тексту; 

KJ-III/Ж4 правилно употребљава велико слово при 
писању властитих имена, неких географских појмова, 
институција и празника; 

KJ-III/Ж5 препознаје род код именица; 

KJ-III/Ж6 препознаје број код именица; 

KJ-III/Ж7 правилно употребљава род код именица; 

KJ-III/Ж8 правилно употребљава број код именица; 

KJ-III/Ж9 класификује именице по роду и броју. 

KJ-III/З да усвоји придеве као врсту речи 
- Тегла са именицама (додавање 

одговарајућег придева на основу извучене 
именице) 

- Подвлачење придева у тексту 
- Стваралачки диктат 
- Извуци стикер и погоди придев 
- Усагласи ме (усаглашавање придева са 

именицом) 
- Улепшај текст (додавање придева) 
- Игра: Пронађи уљеза 
- Т-табела (именица – придев) 
- Погоди предмет из набројаних придева 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 

KJ-III/З1 препознаје придев као врсту речи (која стоји 
уз именицу и објашњава је); 

KJ-III/З2 додаје одговарајући придев уз именицу; 

KJ-III/З3 проналази придев у тексту; 

KJ-III/З4 користи одговарајуће придеве у изражавању 
(писменом и усменом). 

KJ-III/И да усвоји глаголе као врсту речи 
- Ђердан глагола из текста 
- Тегла са глаголима (смишљање реченица на 

основу извученог глагола) 

KJ-III/И1 препознаје глагол као врсту речи; 

KJ-III/И2 проналази глагол у тексту; 
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- Подвлачење глагола у тексту 
- Допуњавање одговарајућих глагола у тексту 
- Извуци стикер за погођени глагол 
- Игра: Шта можемо? (пишу се именице према 

одговарајућем глаголу) 
- Игра: Пронађи уљеза 
- Погоди предмет из набројаних глагола 
- Т-табела (именица – глагол) 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронађи уљеза 
- Петоред (писање: именица, два придева, 

три глагола, реченица са четири речи и 
синоним за именицу) 

- Ловац на грешке неправилно употребљених 
глагола 

KJ-III/И3 правилно користи глаголе у изражавању 
(писменом и усменом). 

KJ-III/Ј да усвоји бројеве као врсту речи 
- Акростих за дати број 
- Подвлачење бројева у тексту 
- Меморија бројева 
- Допуњавање одговарајућих бројева у тексту 
- Бинго од бројева (састављање реченице на 

основу извученог броја) 
- Ловац на грешке неправилно употребљених 

бројева 
- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Игра: Пронађи уљеза 

KJ-III/Ј1 препознаје бројеве као врсту речи; 

KJ-III/Ј2 проналази бројеве у тексту; 

KJ-III/Ј3 правилно користи бројеве као врсту речи у 
изражавању (писменом и усменом). 

KJ-III/К да се оспособи за коришћење 
основних правописних правила 

- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Једна реченица, један жетон (такмичење у 

најбржем састављању реченица) 
- Пронађи уљеза 
- Т-табела (правилно-неправилно) 
- Групирање речи по броју слогова 
- Игра: Пресавиј лист, подели реч (правилно 

дељење речи на слогове приликом писања) 
- Проналажење и прецртавање погрешно 

подељених речи 

KJ-III/К1 правилно употребљава велико слово на 
почетку реченице; 

KJ-III/К2 правилно употребљава велико слово при 
писању властитих имена, неких географских појмова, 
институција и празника; 

KJ-III/К3 правилно употребљава интерпункцијске 
знакове (тачку, упитник, узвичник, две тачке, зарез); 

KJ-III/К4 правилно преноси реч у нови ред; 

KJ-III/К5 правилно пише бројеве до 100. 
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- Писање одговарајућих речи, према 
извученим бројевима 

-   Диктати 
- Правописне вежбе 

KJ-III/Л да се оспособи за писмено  
изражавање 

- Самостално писање реченица 
- „Смисли реченице о...“ 
- Почиње самостално да препричава 

прочитани текст помоћу питања 
- Почиње самостално да препричава 

прочитани текст по претходно израђеном 
плану за текст и датим упутствима 

- Довршавање започетог текста 
- Смишљање новог краја датог садржаја 
- „Сложи наопаке реченице“ 
- Писање честитки 
- Писање позивница 
- Ја сам аутор... 
- Састављање властитог кратког текста по 

датим илустрацијама, па читање „пишчевог“ 
текста 

- Писање акростиха 

KJ-III/Л1 самостално пише реченице (писаним 
словима); 

KJ-III/Л2 почиње писмено да препричава кратке 
садржаје; 

KJ-III/Л3 почиње да ствара након датог почетка; 

KJ-III/Л4 почиње да мења крај приче; 

KJ-III/Л5 писмено приповеда на задату тему (кратко 
прича); 

KJ-III/Л6 ствара оригинална дела уз подстицај и 
развија машту. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ЛИТЕРАТУРА (Л)  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

Л-III/А да користи литературу за децу 
- Самостално читање сликовница, бајки, 

басни, песама 
- Самостално читање лектира 
- Слушање аудио-записа 

Л-III/А1 разликује књижевна дела (приповетку, причу, 
басну, бајку, драмски текст, песму); 

Л-III/А2 самостално чита одређене садржаје 
одговарајуће узрасту; 
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- Игра: Ај' погоди шта је... (прича, басна, бајка 
или песма) 

- Игра: Први стоп, други стоп (наставник 
престаје да чита, а ученици предвиђају шта 
ће се догодити) 

- Дискусионе групе 
- Прављење стрипа на основу ислушаног 

садржаја 
- Разговори о прочитаним делима 
- Одговарање на питања из прочитаног 

садржаја 
- Књига плус –  презентација додатно 

прочитане књига кроз самостално одабрану 
технику 

- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- Примењивање техника/стратегија за 

анализу прочитаних садржаја („Скелет“, 
„Грозд“, „Петоред“, „Квадрант“, „Звезда 
приче“, „Мисаона мапа“...) 

Л-III/А3 самостално чита лектире; 

Л-III/А4 усмено одговара на питања о прочитаном 
садржају; 

Л-III/А5 писмено одговара на питања о прочитаном 
садржају; 

Л-III/А6 самоиницијативно чита додатне садржаје; 

Л-III/А7 примењује технике/стратегије за анализу 
самостално прочитаних садржаја. 

Л-III/Б да се оспособи за анализу 
књижевних дела 

- Овај аутор ми се допада, будући да... 
- Смишљање риме по задатој речи 
- Игра: Језични пикадо 
- Азбучна песма 
- Пронађи уљеза (проналажење неправилне 

риме) 
- Игра: Погађам риму, одлепљујем стикер, 

Скелет (откривање теме, поруке,...) 
- Дискусионе групе 
- Глумљење осећаја 
- Илустровање дела прочитаног садржаја 
- Разговор: Одакле долази ово име приче? 
- Трака приче (слагање делова текста по 

редоследу догађаја) 
- Одговарање на питања на основу ислушаног 

дела 

Л-III/Б1 разликује поезију од прозе; 

Л-III/Б2 разликује стих и строфу; 

Л-III/Б3 проналази риму у песми; 

Л-III/Б4 открива осећаје у вези са садржајем; 

Л-III/Б5 одређује редослед догађаја; 

Л-III/Б6 одређује место и време догађаја; 

Л-III/Б7 открива о чему се говори у делу (теми); 

Л-III/Б8 аргументује шта му/јој се допада или не 
допада у садржају; 

Л-III/Б9 опредељује главне и споредне ликове; 

Л-III/Б10 описује ликове; 

Л-III/Б11 објашњава поступке ликова; 
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- Селектовање илустрација које одговарају 
прочитаном тексту 

- „Т-табела“ – описивање позитивног и 
негативног лика 

- Заузимање става о понашању/поступцима 
одређеног лика (ставља се у улогу лика) 

- Глумљење лика из књижевног дела 
- Израда сцене према прочитаном опису из 

дела 
- Разговор: Шта нам се допало у делу, а шта 

не? 
- Аргументација/објашњавање личног става 
- Смишљање новог имена делу 
- Да сам ја писац, у тексту бих променио/лa... 
- Претпостављам да... (по наслову или 

илустрацији) 
- Зид лепих израза/речи (из садржаја) 
- 3,2,1 (три ствари које сам научио/ла из 

садржаја, два питања у вези садржаја и 
једна примена у свакодневном животу) 

- Размисли, подели, одговори 
- (на постављено питање треба да размисли, 

да подели са паром и одговори) 
- „Коло среће“ – постављање питања 

повезаних са садржајем текста помоћу 
упитних речи 

- Приповедање властитог доживљаја 
повезаног са прочитаним садржајем 

- Промени завршни део садржаја 
- Подели параграфе 
- Овај садржај ме подсетио... 
- Збунио/ла сам се кад... 
- Кад сам прочитао/ла садржај, осетио/ла сам 

се... 
- Забринуо/ла сам се кад... 
- Део који сам насликао/ла у глави... 

Л-III/Б12 објашњава социјално 
прихватљиво/неприхватљиво понашање (добро и 
неодговарајуће понашање); 

Л-III/Б13 идентификује се са позитивним ликовима; 

Л-III/Б14 препознаје поруку текста; 

Л-III/Б15 повезује властити доживљај са прочитаним 
садржајем; 

Л-III/Б16 препознаје естетске елементе у делима. 
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- Примене техника за прочитане садржаје („Т– 
табела“, „Венов дијаграм“, „Скелет“, 
„Грозд“, „Петоред“, „Квадрант“, „Звезда 
приче“, „Мисаона мапа“, „Мрежа коцке“, 
„Цитат-коментар“...) 

- Коришћење доступних васпитно-образовних 
софтвера 

Л-III/В да развије технике читања 
- Игра: Кажи ми како да читам 
- Интерактивно читање 
- Истраживачко читање (читање по задатим 

задацима) 
- Декодирање речи (изговорање речи које су 

претходно чули, али нису видели) 
- Тихо читање у паровима 
- Гласно читање 
- Читање по улогама 
- Ти читаш, ја те пратим 
- Слушање аудио-снимака (уочавање 

изражајности) 
- Игра: Читам као ТВ-презентер 

Л-III/В1 чита гласно; 

Л-III/В2 чита тачно и јасно; 

Л-III/В3 чита одговарајућом брзином; 

Л-III/В4 чита у себи; 

Л-III/В5 чита по улогама; 

Л-III/В6 чита усмерено; 

Л-III/В7 почиње да чита изражајно (поштујући 
интерпункцијске знакове, темпо, динамику, 
артикулацију, дикцију). 

Л-III/Г да се оспособи за читање са 
разумевањем 

- Објашњавање непознатих речи/израза 
- Вокабулар у четири угла (читам, детектујем, 

цртам и примењујем нову реч) 
- Почиње да користи речник уз помоћ 

наставника/родитеља (у функцији 
откривања значења непознатих речи) 

- Разговор о прочитаном садржају 
- Одговарање на питања у вези са садржајем 

прочитаног текста 
- „Траке приче“ (слагање реченица из текста) 
- Интерактивно читање („стоп техника“-

читање део по део и предвиђање шта ће се 
догодити) 

- Разликовање логичних од нелогичних 
садржаја 

Л-III/Г1 пита о значењу непознатих речи у прочитаном 
содржају; 

Л-III/Г2 тачно одговара на питања из прочитаног 
садржаја; 

Л-III/Г3 препричава прочитано; 

Л-III/Г4 поставља питања о прочитаном садржају; 

Л-III/Г5 даје пример о властитом искуству у вези са 
прочитаним садржајем; 

Л-III/Г6 прати инструкције повезане са прочитаним 
садржајем. 
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- Ја мислим да... (довршавање започетих 
реченица у вези са прочитаним садржајем) 

- Самостална примена техника за прочитане 
садржаје („Т – табела“, „Венов дијаграм“, 
„Скелет“, „Грозд“, „Петоред“, „Квадрант“, 
„Звезда приче“, „Мисаона мапа“, „Мрежа 
коцке“, „Цитат-коментар“...) 

- Да сам ја писац, у тексту бих променио/лa... 
- Резимирање садржаја текста – довршавање 

реченица „Почиње са...; Надаље наставља...; 
На крају завршава са...“ 

- Зид лепих изражајних речи (у садржају) 
- 3,2,1 (3 ствари које сам научио/ла из 

садржаја, 2 питања у вези са садржајем, 1 
примена у свакојдневном животу) 

- Подељено истраживање (дискусија о 
важним питањима из текста са одређеном 
групом) 

- Сложи траке по хронолошком редоследу 
(слагање трака са текстом) 

- Овај садржај ме подсетио... 
- Збунио/ла сам се кад... 
- Кад сам прочитао/ла садржај, осетио/ла сам 

се... 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  МЕДИЈСКА КУЛТУРА (МК) 

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

МК-III/А да прати различите медијске 
садржаје, одговарајуħе узрасту 

- Праћење доступних медијских садржаја 
- Мислим да... (утисци и ставови о 

одгледаном садржају) 
- Описивање омиљених ликова из дечјих 

медијских садржаја 
- Цртање симбола за осећаје изазване дечјим 

медијским садржајима 
- Ја у улози лика... 
- Драматизација на основу дечјег медијског 

садржаја 
- Разговор о дечјим ТВ-емисијама, 

цртаним/анимираним филмовима, аудио-
записима и дигиталним садржајима 

- Препричавање одгледаног/ислушаног 
садржаја 

- Снимање властитих аудио-записа 
- Праћење кратких садржаја на језику који се 

разликује од матерњег 
- Игра: Препознајем језик мојих другара 

МК-III/А1 дели утиске након дечјих ТВ-емисија; 

МК-III/А2 дели утиске након  одгледаног филма за 
децу; 

МК-III/А3 описује ликове из одгледаних садржаја; 

МК-III/А4 изражава осећања у вези са 
одгледаним/ислушаним садржајем; 

МК-III/А5 даје своје мишљење о понашању ликова; 

МК-III/А6 препричава део одгледаног/ислушаног 
садржаја; 

МК-III/А7 препознаје језик (албански, турски, српски, 
ромски,...) из садржаја. 

МК-III/Б да користи дигиталне дечје 
садржаје 

- Коришћење доступних дигиталних садржаја 
- Коришћење садржаја из дигиталних извора 
- Формирање позитивних ставова према 

учењу/знању (коришћењем различитих 
дигиталних садржаја) 

- Разговори о позитивним и негативним 
ефектима коришћења дигиталних садржаја 

- Стрип: „Ја и компјутер“ 
- Претраживање дигиталних садржаја 

одговарајућих узрасту 

МК-III/Б1 употребљава васпитно-образовне дигиталне 
дечје садржаје; 

МК-III/Б2 претражује дигиталне садржаје одговарајуће 
узрасту (уз надзор наставника/родитеља/старатеља). 
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МК-III/В да стекне навику коришћења 
обавезне литературе за децу 

- Разгледање библиотеке у школи (или 
разговор помоћу слике/фотографије) 

- Разговор са библиотекаром (или разговор са 
наставником који глуми библиотекара) 

- Уређивање одељењског кутка (са књигама, 
сликовницама и часописима) 

- Дневно дружење (свакодневно читање 
књиге/сликовнице из кутка) 

- Играње улога: Библиотекари и читаоци 
- Разговор на основу прочитаног садржаја 
- Смишљање правила за бригу о књигама 
- Поклањање књига за разне прилике и 

обогаћивање одељенског кутка (рођендани, 
такмичења...) 

- Посета одељенској/школској/градској 
библиотеци (у зависности од контекста) 

- Израда (индивидуално, у пару, у групи) 
сликовница различитог облика и садржаја 

МК-III/В1 користи услуге школске библиотеке; 

МК-III/В2 брине о позајмљеним књигама; 

МК-III/В3 зна правила понашања у библиотеци. 

МК-III/Г да стекне навику 
читања/коришћења различитих додатних 
садржаја 

- Активности у часопису (цртање, бојење, 
допуњавање... у часописима за децу) 

- Читаоница (део радног дана у којем ученици 
читају самостално изабрани садржај) 

- Прављење збирке из разних часописа 
- Разгледање часописа, сликовница и књига 
- Сређивање кутка за читање 
- Читање сликовница и књига по слободном 

избору 
- Читање дела из часописа за децу по 

слободном избору 
- Разговори о прочитаним садржајима 
- Пројектне активности на основу прочитаног 

садржаја 
- Цртање стрипа (наслов, главни и споредни 

лик, тема, редослед догађаја...) 
- Поклањамо књигу најуспешнијем у... 

(договор на нивоу разреда) 

МК-III/Г1 самоиницијативно чита додатне садржаје; 

МК-III/Г2 самоиницијативно бира литературу за децу 
из одељенске/школске/градске библиотеке; 

МК-III/Г3 користи додатне дигиталне садржаје; 

МК-III/Г4 води дневник о прочитаној додатној 
литератури за децу; 

МК-III/Г5 претражује податке са интернета уз помоћ 
одрасле особе; 

МК-III/Г6 преноси прочитане садржаје/информације. 
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- Активности за самоиницијативно 
коришћење дечјих часописа, енциклопедија, 
књига, сликовница и васпитно-образовних 
дигиталних садржаја (одговарајућих узрасту 
и индивидуалним интересима) 

- Израда (индивидуално, у пару, у групи) 
сликовница различитог облика и садржаја 

МК-III/Д да стекне навику праћења 
културно-уметничких садржаја/догађаја 

  

- Посета позоришту и биоскопу (у зависности 
од контекста) 

- Прављење маски/лутака 
- Глумљење: У улози омиљеног лика 
- Креирање кутка за драматизацију 
- Разговори о утисцима након 

представе/филма 
- Цртање на основу одгледаног/ислушаног 

догађају 
- Драматизација према познатим садржајима 
- Креирање луткарског кутка 
- Разговори о понашању током посета 

културно-уменичким институцијама 
- Посета културно-уметничких догађаја (музеј, 

изложба... у зависности од контекста) 
- Сусрет са аутором/глумцима 

МК-III/Д1 прати позоришну/луткарску представу; 
МК-III/Д2 описује сцену; 
МК-III/Д3 описује костиме; 

МК-III/Д4 даје своје мишљење о понашању ликова; 
МК-III/Д5 препричава део филма/позоришне 
предтставе; 
МК-III/Д6 дели утиске о одгледаним културно-
уметничким садржајима/догађајима; 
МК-III/Д7 изражава став о садржају/догађају; 

МК-III/Д8 зна правила понашања у културно-
уметничкој институцији; 

МК-III/Д9 поштује правила понашања у културно-
уметничкој институцији. 

МК-III/Ђ да се оспособи за селективно и 
безбедно коришћење дигиталних и 
медијских садржаја 

- Разговори о селективном и безбедном 
коришћењу дигиталних и медијских 
садржаја 

- Доступни васпитно-образовни софтвери 
- „Безбедно – небезбедно“ (подизање знака 

за сваки тачан исказ о селективном и 
безбедном коришћењу дигиталних и 
медијских садржаја) 

- „Не разговарамо са непознатима“ 

МК-III/Ђ1 зна симболе за ограничење узраста за 
праћење одређеног ТВ-садржаја; 

МК- III/Ђ2 прати садржаје са естетском вредношћу; 

МК-III/Ђ3 претражује дигиталне садржаје 
одговарајуће узрасту (уз надзор 
наставника/родитеља/старатеља); 

МК-III/Ђ4 употребљава разне медијуме као извор 
учења. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРУЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ ЛАТИНИЦЕ  

Појединачни циљ Предлог активности и 

стратегије/технике учења и поучавања 

Резултати учења 

Ученик/ученица: 

ПЧП-III/А да се упозна са латиничним 
штампаним словима 

- Препознавање латиничног писма у нашој 
околини (натписи, рекламе... написани 
латиничним словима) 

- Игра: Извлачење карата са штампаним 
латиничним словима (повезивање гласа са 
одговарајућим словом) 

- Венов дијаграм од штампаних слова 
(ћирилица и латиница) 

- Препознавање латиничног писма у другим 
језицима 

ПЧП-III/А1 препознаје натписе, рекламе... из околине 
који су написани латиничним писмом; 

ПЧП-III/А2 препознаје штампана латинична слова; 

ПЧП-III/А3 повезује глас са одговарајућим латиничним 
словом; 

ПЧП-III/А4 прави разлику између ћириличних и 
латиничних слова; 

ПЧП-III/А5 зна да постоје језици који се пишу 
ћириличним и латиничним писмом. 

ПЧП-III/Б да се оспособи да пише 
штампаним латиничним писмом 

- Успоређивање штампаних ћириличних слова 
и штампаних латиничних слова (Венов 
дијаграм, Т-табела) 

- Повезивање тачака у слова 
- Писање по ваздуху 
- Писање по табли 
- Вежбе за писање великих и малих 

штампаних слова у свеску 
- Где се налази слово... 
- Препиши... 
- Диктати за вежбање 
- Игра: Асистенти који бирају најлепши 

рукопис 
- Аутодиктати – загонетке, строфе и сл. 

ПЧП-III/Б1 правилно пише мала и велика штампана 
слова латиничног писма; 

ПЧП-III/Б2 преписује речи, реченице, кратак текст 
латиничним штампаним писмом; 

ПЧП-III/Б3 самостално пише диктат латиничним 
штампаним словима; 

ПЧП-III/Б4 пише читким и уредним рукописом; 

 

ПЧП-III/В да се оспособи да чита 
садржаје написане штампаним 
латиничним писмом 

- Читање речи са слике домине 
- Спајање слике са написаном речи 
- Вежбе правилног дисања при читању 

ПЧП-III/В1 чита речи написане штампаним латиничним 
словима; 
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- Вежбе за читање речи, реченица и кратких 
текстова 

- Одговори на питања о прочитаном садржају 
са штампаним латиничним писмом 

- Активности према инструкцијама написаним 
штампаним латиничним писмом 

ПЧП-III/В2 чита реченице написане штампаним 
латиничним словима; 

ПЧП-III/В3 чита (кратак) текст написан штампаним 
латиничним словима; 

ПЧП-III/В4 разуме садржај написан латиничним 
штампаним словима. 

ПЧП-III/Г да се оспособи да пише 
писаним латиничним писмом 

- Успоређивање писаних ћириличних слова и 
писаних латиничних слова (Венов дијаграм, 
Т-табела) 

- Успоређивање штампаних и писаних 
латиничних слова (Венов дијаграм, Т-табела) 

- Писање писаних слова по ваздуху 
- Писање писаних слова по табли или 

изложбеним паноима 
- Вежбе за правилно писање и повезивање 

малих и великих писаних слова у свеску 
- Правилно преписивање кратких садржаја 

писаним словима 
- Диктати за вежбање 
- Аутодиктати – загонетка, строфа и сл. 

ПЧП-III/Г1 правилно пише мала и велика писана слова 
латиничног писма; 

ПЧП-III/Г2 правилно повезује писана слова међусобно; 

ПЧП-III/Г3 преписује речи, реченице, кратак текст 
латиничним штампаним писмом; 

ПЧП-III/Г4 самостално пише диктат латиничним 
писаним словима; 

ПЧП-III/Г5 пише читким и уредним рукописом; 

 

ПЧП-III/Д да се оспособи да чита 
садржаје написане писаним латиничним 
писмом 

- Вежбе за правилно дисање при читању 
- Вежбе за читање различитих садржаја 

написаних писаним латиничним писмом 

ПЧП-III/Д1 чита речи написане писаним латиничним 
словима; 

ПЧП-III/Д2 чита реченице написане писаним 
латиничним словима; 

ПЧП-III/Д3 чита садржаје са писаним латиничним 
словима. 

ПЧП-III/Ђ преписује текст са ћирилице на 
латиницу и обратно, штампаним и 
писаним словима 

- Преписивање текста са ћирилице на 
латиницу и обратно, штампаним словима 

- Преписивање текста са ћирилице на 
латиницу и обратно, писаним словима 

- Вежбе за лепо писање 
- Асистенти који бирају најлепши рукопис 

ПЧП-III/Ђ1 правилно преписује текст штампаним 
латиничним словима (са ћирилице на латиницу); 

ПЧП-III/Ђ2 правилно преписује текст штампаним 
латиничним словима (са латинице на ћирилицу); 

ПЧП-III/Ђ3 правилно преписује текст писаним 
латиничним словима (са ћирилице на латиницу); 
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ПЧП-III/Ђ4  правилно преписује текст писаним 
латиничним словима (са латинице на ћирилицу). 

ПЧП-III/Е да развија навике за правилан 
положај тела при читању и писању 

- Смишљање знака за правилно седење 
- Демонстрација правилног седења 
- Коришћење знака за неправилно седење 

који ће их подсетити да седну правилно 
- Вежбе за правилно држање тела при писању 
- Вежбе за правилно држање тела при читању 
- Разговори о негативним ефектима 

неправилног седења при писању и читању 

ПЧП-III/Е1 има правилан положај тела при читању; 

ПЧП-III/Е2 има правилан положај тела при писању; 

ПЧП-III/Е3 правилно рукује прибором и материјалима 
за писање. 
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АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ОД ТРЕТО  ОДДЕЛЕНИЕ  

Ученикот/ученичката:  

 да развие мотивација за изучување на англискиот јазик; 
 да развива интерес и љубов кон англискиот јазик; 
 да развивие способности и вештини за активно слушање и разбирање на јазични искази и кратки текстови; 
 да се оспособи да препознава и разбира зборови, реченици и кратки текстови; 
 да развивие способности и вештини за усно изразување; 
 да се оспособи да користи едноставен вокабулар во кратки јазични искази; 
 да се оспособи да ја препознава графијата на претходно усно усвоените искази ; 
 да се оспособи да пишува познати зборови и едноставни јазични искази;  
 да се оспособи за читање на едноставни искази и кратки текстови ; 

 да се оспособи за користење на мултимедиски извори за учење;  

 да се поттикне да размислува што е добар, а што не е добар начин на однесување;  

 да се воведе во културата на земјите со англиски говорен јазик. 
 

Програмски подрачја: Годишен фонд на часови: 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ (ЛЕ) Временската димензија на реализацијата на 
подрачјата не може да се даде диференцирано.  

Резултатите од учењето во наставата по англиски 
јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на 
цели од едно или од повеќе програмски подрачја. 

ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ 
(РУЈ) 

ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП) 

ВЕШТИНИ (В) 

КУЛТУРНА СВЕСТ И КОМПЕТЕНЦИИ (КСК)  
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ЛЕКСИЧКИ ЕДИНИЦИ (ЛЕ) 

поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење  
и поучување 

резултати од учењето 

Ученикот /ученичката: 

ЛЕ- III/А да се оспособи да препознае,  
репродуцира и користи зборови/ 
лексички единици;  

 

My family Dice  

This is my family (цртање дланка) 

Go and find… 

Go and point… 

All about me  

Musical chair activities  

My dream home 

Rooms picture difference 

Rooms picture similarities  

Furniture card game  

Jigsaws 

Scissors, Paper, Stone  

Shape my house (craft activity) 

Chain actions  

Story/picture books  

Word box 

My house boardgame  

Duck, duck, goose  

Mirror image 

What am I doing? 

Pass the ball 

ЛЕ- III/А1 Препознава зборови од дадена тема; 
ЛЕ- III/А2 Репродуцира зборови од дадена тема;  
ЛЕ- III/А3 Kористи зборови од дадена тема; 
ЛЕ- III/А4 препознава броеви од 1 до 100; 
ЛЕ- III/А5 репродуцира броеви од 1 до 100; 
ЛЕ- III/А6 користи броевиод 1 до 100. 
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Hide and seek (Криенка)  

Row your boat  

Drawing dictation  

Bingo  

Red light, green light  

Telephone – Tongue twisters   

Memory games  

Who stole the cookie from the cookie jar? 

Hot potato  

Guess who  

Keep the ball up  

Treasure hunt  

Hokey Pokey  

Hot and cold 

I see  

Stand up, sit down (day/night)  

Fruit salad 

Cross the odd one  

Flashcards  

Shout it out  

Fetch it 

Feel in the box  

Gestures activities  

What’s missing from the line up?  

Pictionary  

Rotten apples 
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Fruit salad 

Apple pass  

Blindfold guess  

Give me game  

What’s in the bag activity 

Food songs  

My favorite food  

Go fish (days of the week)  

Put the days in order  

Put the months in order 

Put the seasons in order  

Put the numbers in order 

Wall touch  

Days of the week caterpillar  

Creating picture books (revising vocabulary) 

Counting games  

Drawback 

Games with songs and chants  

Remember and say it 

Remembering the order  

Snap 

Standing up activities 

Yes/no 

Can I have… please? 

Pass the soft toy 

Hot, cold! 



93 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

 

Word snake 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:   ПРАВИЛНО РАЗБИРАЊЕ И  УПОТРЕБА НА ЈАЗИКОТ (РУЈ)  

поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење  
и поучување 

резултати од учењето 

Ученикот /ученичката: 

РУЈ- III/А да се оспособи да препознава, 
разликува и користи граматички форми;   

 

Jeopardy 

Who stole the cookie from the cookie jar? 

Guess who  

Telephone – Tongue twisters   

Keep the ball up  

Gestures activities  

Shout it out 

Cross the odd one  

Flashcards 

TRP activities  

Simon says 

Memory games  

 

РУЈ- III/А1 препознава  значење и разликува форми на 
глаголот to be во 1 и 2 лице множина;  

РУЈ- III/А2 користи формите на глаголот to be  во 1 и 2 
лице множина; 

РУЈ- III/А3 препознава  значење на глаголот to have/have 
got; 

РУЈ- III/А4 користи форма на глаголот to have/have got; 

РУЈ- III/А5 препознава и разликува неопределен член 
a/an и определениот член the; 

РУЈ- III/А6 користи неопределен член a/an и определен 
член the; 

РУЈ- III/А7 Го препознава и разликува помошниот глагол 
can (искажување дејства); 

РУЈ- III/А8 користи помошен глагол can (искажување 
дејства); 

РУЈ- III/А9 препознава и разликува присвојни придавки 
за 1 и 2 лице множина; 

РУЈ- III/А10 користи  присвојни придавки за 1 и 2 лице 
множина; 

РУЈ- III/А11 препознава и разликува предлози за место 
(in, on, under, next to, behind, opposite, in front of); 
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РУЈ- III/А12 користи  предлози за место (in, on, under, 
next to, behind, opposite, in front of); 

РУЈ- III/А13 препознава и разликува описни придавки 
како дел од предметот; 

РУЈ- III/А14 користи описни придавки како дел од 
предметот;  

РУЈ- III/А15 препознава и разликува правилна множина 
кај именките; 

РУЈ- III/А16 користи правилна множина кај именките; 

РУЈ- III/А17 препознава и разликува безлична форма за 
искажување еднина и множина кај именките; 

РУЈ- III/А18 користи безлична форма за искажување 
еднина и множина кај именките; 

РУЈ- III/А19 препознава и разликува форма за Present 
Continuous Tense, за искажување дејства кои се 
случуваат во моментот на зборување, на пр. I’m playing 
tennis now.); 

РУЈ- III/А20 користи фома за Present Continuous Tense, за 
искажување дејства кои се случуваат во моментот на 
зборување, 

РУЈ- III/А21  препознава и разликува форма за Present 
Simple Tense, во 3 лице еднина, на пр. I like apples. He 
likes apples.); 

РУЈ- III/А22  користи форма за Present Simple Tense, во 3 
лице еднина, на пр. I like apples. He likes apples.); 

РУЈ- III/А23 препознава и разликува форма за Present 
Simple Tense, во прашална форма во 3 лице еднина, на 
пр. Do you like milk? Does he like bananas?); 

РУЈ- III/А24  користи форма за Present Simple Tense, во 
прашална форма во 3 лице еднина, на пр. Do you like 
milk? Does he like bananas?); 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ (ПЧП)  

поединечна цел Предлог активности и стратегии/техники на учење  
и поучување 

резултати од учењето 

Ученикот /ученичката: 

ПЧП- III/А да се запознае со спецификите 
на англиската азбука и правилно да го 
користи англиското писмо на ниво на 
изолирани лексички единици; 

 

Hangman 

Memory game  

Branch out – create an Alphabet tree 

Name writing  

Letter hunt (Letter search and find)  

Alphabet maze 

Sensory bag (find the letters) 

Musical alphabet  

Making letters  

Letter fishing  

Letter rainbowing  

Sensory alphabet activities  

Alphabet book  

ПЧП - III/А1 препознава гласови од англиската азбука; 

ПЧП - III/А2 усвојува букви од англиската азбука во 
групи; 

ПЧП- III/Б да ја препознае, разбира и чита 
пишаната форма на зборовите, 
едноставните јазичните искази и кратките 
текстови; 

Memory games  

Read it, build it, write it  

Read and match activities  

Letter hunt  

Rhyming words  

ПЧП - III/Б1 Прави разлика меѓу глас, буква и збор; 

ПЧП - III/Б2  меморира графичка слика на зборовите и 
јазичните искази врз основа на претходно усвоени 
усни модели; 

ПЧП - III/Б3 Поврзува звук со напишан текст; 

ПЧП - III/Б4 Препознава и разбира зборови, 
едноставни јазични искази и кратки реченици кои 
претходно усно се усвоени; 
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Sight words list  

Sight word swat 

Phonics posters  

Read and colour activities  

ПЧП - III/Б5 Гласно чита (во група или индивидуално) 
познати зборови, едноставни јазични искази и кратки 
реченици; 

 

ПЧП- III/В да пишува познати зборови и 
едноставни јазични искази; 

All about me  

Hangman  

Make a paper bag book 

Writing worksheets  

Read it, build it, write it  

 

 

 

ПЧП- III/В1 Препишува познати зборови и едноставни 
јазични искази според даден пример;  

ПЧП- III/В2 Препишува кратки текстови кои се 
претходно усно обработени; 

ПЧП- III/В3 Дополнува зборови со соодветни букви 
кои недостасуваат (на било која позиција во зборот);   

ПЧП- III/В4 Дополнува реченици со соодветни 
зборови кои се претходно усно усвоени, според даден 
пример;  

ПЧП- III/В5 Пишува познати зборови по спелување; 

ПЧП- III/В6 Пишува диктирани зборови кои се 
претходно усно усвоени; 

ПЧП- III/В7  Пишува диктирани кратки јазични искази 
кои се претходно усно усвоени;  
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ВЕШТИНИ (В)  

поединечна цел  Предлог активности и стратегии/техники на учење  
и поучување 

резултати од учењето 

Ученикот /ученичката: 

В- III/А да се оспособи да слуша и 
разбира  лексички единици, усни искази, 
реченици и кратки текстови;  
 

Simon says  
Telephone – Tongue twisters   
Guess who 
Gestures activities 
Find the odd one 
Circle the correct word  
 

В- III/А1 Препознава зборови и едноставни искази кои 
содржат познати лексички единици.  
В- III/А2 Разбира кратки исказни реченици и прашања;   
В- III/А3 Разбира упатства и извршува упатства и кратки 
едноставни наредби (Open your notebook. Stand up./Sit 
down. Raise your hand. Be quiet! и сл.); Употребува 
учтиви изрази како Please и Thank you;  
В- III/А4 Разбира кратки текстови со веќе усвоен 
вокабулар; 
В- III/А5 Воочува специфичен изговор и интонација на 
роден говорник (звучен запис); 
В- III/А6 Воочува разлики во изговорот на некои 
гласови од англиски јазик во споредба со мајчиниот 
јазик (предлог за презентирање на симболите од 
фонетската азбука).  

В- III/Б да се оспособи да правилно да ги 
употребува лексичките единици и да 
продуцира искази, реченици и кратки 
текстови; 

Telephone – Tongue twisters   

Guess who 

Gestures activities 

Hot potato  

Simon says 

Memory games  

Blindfolded conversation  

В- III/Б1 Правилно ги изговара познатите лексички 
единици (види ЛЕ- III/А);  
В- III/Б2 Се претставува себе си,  своето семејство и 
своите другари/ки, искажува возраст и способности; 
В- III/Б3 Опишува ликови по дадена фотографија 
(познати и/или непознати);  
В- III/Б4 Поставува едноставни прашања и дава 
соодветни одговори;   
В- III/Б5 Учествува во кратки дијалози (игри по улоги) и 
драматизации; 
В- III/Б6 Соодветно реагира на упатствата и кратките 
заповедни искази;  
В- III/Б7 Продуцира искази за искажување на вкус и став 
кон нешто, на пр. I like milk. I don’t like pasta.; 
В- III/Б8 Продуцира искази за искажување наредби; 
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Rhyme and shout  

Whispering messages  

Chants  

Sounds like…? 

Robot game  

 

 

В- III/Б9 Продуцира искази за искажување на време 
(часови, денови, месеци и годишни времиња); 
В- III/Б10 Продуцира искази за искажување на 
количина, на пр. There are ten apples in the basket. There 
is a boy in front of the school. 
В- III/Б11 Продуцира искази за комуникација поврзани 
со прослава (национални празници, традиција, обичаи 
и родендени). 
В- III/Б12 Продуцира искази за искажување на дејства 
кои се случуваат во моментот на зборување, на пр. She 
is playing tennis now. Angela is reading a book at the 
moment.   
В- III/Б13 Репродуцира краток дијалог со веќе усвоен 
вокабулар;  
В- III/Б14 Учествува во кратка драматизација и игра на 
улоги;  

В- III/В да се оспособи за говорна 
интеракција со помош од соговорникот; 

  

Get-to-know you activities: Catch the ball, Blanket game, 
Identity cards, Who am I?  

Hot potato 

Telephone – Tongue twisters   

Guess who 

Gestures activities 

 

 

 

 

В- III/В1  Воспоставува основен социјален контакт со 
користење на формални форми на 
поздравување/отпоздравување, претставување и 
опишување, на пр. “This is my best friend!”, “She is 9!”, 
“Nice to meet you!”, и сл.; 

В- III/В2 одговара на поставени едноставни 
секојдневни прашања и дава соодветни одговори, 
поврзани со искажување на време, на пр. “What time is 
it?“, „What day is it today?“, „What month is it?“, „What 
season is it?“ и сл.; 

В- III/В3 Воспоставува основен социјален контакт со 
поставување на основни учтиви прашања, на пр. 
„Would you like an apple?“; 
В- III/В4 Разбира, репродуцира и продуцира 
едноставни исказни реченици во усна комуникација; 

В- III/В5 Поставува и одговара на едноставни прашања 
кои содржат познати лексички единици; 
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Забелешка: резултатите од учењето во наставата по англиски јазик се постигнуваат преку интерна интеграција на цели од едно или 

повеќе програмски подрачја.  

 

 

В- III/В6 Именува и опишува споротви, овошје, 
зеленчук, основни оброци и нивна содржина, членови 
на семејството и соби и предмети во домот;  

В- III/В7 Репродуцира бројалки, стихотворби, песни и 
кратки драматизации;  

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КУЛТУРНА СВЕСТ И  КОМПЕТЕНЦИИ (КСК)  

поединечна цел  Предлог активности и стратегии/техники на учење  
и поучување 

резултати од учењето 

Ученикот /ученичката: 

КСК- III/А да се сензибилизира за 
воочување и почитување на 
културолошките разлики; 

Hello, friend! 
Blue eyes, brown eyes! 
Picture board 
 

КСК- III/А1 Покажува почит кон туѓите традиции и 
култури;  

КСК- III/Б да развие интерес и 
љубопитство за културите на земјите од 
англиското говорно подрачје. 

Musical chair activities 
Jeopardy 
Guess who 
Gestures activities 
 

КСК- III/Б1 Покажува интерес и љубопитство за 
културите на земјите од англиското говорно подрачје; 
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МАТЕМАТИКА 

 

Програмско подрачје Годишен фонд на часови: 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

МАТЕМАТИКАТА ОКОЛУ НАС околу 24 

БРОЕВИ околу 90 

МЕРЕЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ околу 30 

 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА ОД ТРЕТО  ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да развивe самостојност, иницијативност, точност, љубопитност, трпеливост и истрајноствозапочнатитеактивности; 

 да се оспособи за применана основните математички поими во секојдневниот живот;  

 да се развие логичко и креативно мислење; 

 да се оспособи да користи ИКТ во математиката; 

 да се оспособи за решавање на едноставни проблемски задачи; 

 да се оспособи за откривање на основната линија на симетрија; 

 да се оспособиза читање и пишување на броевите до 100; 

 да се оспособи за собирање и одземање на броевите до 100; 

 да се оспособи за множење и делење со броевите 1, 2, 4, 5 и 10; 

 да се оспособи за споредување и мерење на време, должина, маса и течност со примена на стандардни мерки; 

 да се оспособи за користење на монети и банкноти во секојдневниот живот (до 100 денари); 

 да ги усвои поимите права, точка и отсечка; 

 да се оспособи за именување на 2Д и 3Д формите и нивните елементи/составни делови; 
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 да се оспособи за решавање на едноставни текстуални задачи; 

 да се оспособи за собирање, организирање и толкување на податоци; 

 да развие хумано и етички одговорно однесување. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МАТЕМАТИКАТА ОКОЛУ НАС 

Пoединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

МОН-III/А да открие правило во 
редоследот на дадена низа  

 

- Брзи низи (играме во парови)- Откриваме 
како е формирана низата во која се 
комбинирани играчки, форми и слично и ја 
продложуваме низата 

- Играме во парови – Со картончиња и 
штипки дополнуваме испуштени броеви во 
низата 

- Решаваме/креираме низи преку достапни 
воспитно-образовни софтвери и дигитални 
игри 

- Обликуваме низа од полжави, букви, 
цифри, а другарчето соодветно ја 
продолжува  

МОН-III/А1 открива правило според кое е започната 
комбинирана низа 
(предмети/форми/бои/броеви/букви...); 

МОН-III/А2 продложува низи со почитување на 
правилото според кое е започната низата; 

МОН-III/А3 дополнува член изоставен во низа; 

 МОН-III/А4 воочува како растат или опаѓаат низите; 

МОН-III/A5 креира едноставна низа според сопствено 
правило. 

МОН-III/Б да воочи и открие основни 
линии на симетрија во просторот 

 

- Разгледуваме фотографии од природа и 
градби 

- Цртаме/моделираме пеперутка 
- Креираме симетрична слика со преклопен 

лист и капки мастило 
- Преклопуваме апликации од 2Д форми за 

да откриеме линии на симетрија 

МОН-III/Б1 открива примери на симетријаво 
околината; 

МОН-III/Б2 демонстрира примери на симетрија преку 
манипулација со конкретен материјал; 

МОН-III/Б3 започнува да определува линии на 
симетрија кај основните 2Д форми. 
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МОН-III/В да стекне поим за права 
линија, точка и отсечка 

 

 

- Правиме прави линии од конец или 
волница 

- Цртаме прави линии и отсечки со линијари 
обележуваме точки 

- Со превиткување на хартија правиме 
отсечки 

МОН-III/В1 именува и црта прави линии; 

МОН-III/В2 препознава и именува точка на  права 
линија; 

МОН-III/В3 именува и црта отсечка; 

МОН-III/В4 разликува отсечка од права линија; 

МОН-III/В5споредува должини на отсечки. 

МОН-III/Г да се оспособи да препознава 
и да именува страни и темиња на  2Д 
форми 

 

- Изработуваме 2Д форми од цевки 
- Црта правоаголник и квадрат во квадратна 

мрежа 
- Спојуваме точки и цртаме триаголник 
- На претходно изработени модели на 2Д 

форми од различен материјал ги издојува 
елементите 

- Анализираме сложени слики во кои се 
комбинирани 2Д форми и ги именуваме  

МОН-III/Г1 препознава и именува страни на 
триаголник, квадрат и правоаголник; 

МОН-III/Г2 препознава и именува темиња на 
триаголник, квадрат и правоаголник; 

МОН-III/Г3 споредува должини на страни 
натриаголник, квадрат и правоаголник. 

 

МОН-III/Д да се оспособи да именува 3Д 
форми и да ги воочува 2Дформите од 
кои се составени 

 

 

- Групираме 3Д и 2Д форми во посебни кутии 
- Печатиме со површините на 3Д форма за да 

ги откриеме 2Д формите од кои е составена 
(коцка, квадар, пирамида) 

- Натпревар во парови-Направи коцка од 
соодветна мрежа/делови 

МОН-III/Д1 разликува 3Д од 2Д форми; 

МОН-III/Д2 препознава и именува 3Д форми (коцка, 
квадар, топка, конус, пирамида, цилиндар) во 
различни положби; 

МОН-III/Д3 препознава и именува делови (2Д форми) 
од кои е составена една 3Д форма; 

МОН-III/Д4 опишува 3Д форма преку именување на 
2Д формите од кои е составена; 

МОН-III/Д5 избира соодветна мрежа за да обликува 
коцка. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  БРОЕВИ  

Пoединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

Б-III/А да се оспособи да ги препознава, 
именува, пишува и споредува броевите 
до 100  

- Собираме камчиња во блиската околина а 
потоа со броење до 100 ги групираме во 
различни садови. 

- Броиме гравчиња и обојуваме броеви во 
Табела 100 

- Во пар, назименично пополнуваме броеви 
во табела 100, според договорен чекор на 
броење 

- Изработуваме картички за да играме игри 
со подредување на броеви во  низи 

- Игри со скокови на бројна оска 
- Играме во парови/групи: Погодуваме  број 

на поголема група предмети, го запишуваме 
предвидениот број и потоа броиме за ја 
провериме проценката 

- Извлечи картичка со број и продолжи да 
броиш нанапред/наназад 

- Решаваме низи преку достапни воспитно-
образовни софтвери и дигитални игри 

- Изработуваме картички со броеви до 100, 
во посебна боја се секоја десетка 

- Изработуваме ѕидно пано на десетки  

 

Б-III/А1 брои по 1 од 0 до 100 и ја запишува низата на 
броеви; 

Б-III/А2 именува и запишува претходник и следбеник 
на даден број; 

Б-III/А3 продолжува да брои по 1 до 100 од некој  
двоцифрен број / пр. Од 25 до 53...; 

Б-III/А4 брои наназад од 100 до 0 и ја запишува 
низата на броеви; 

Б-III/А5 брои по 2 до 100 и ја запишува низата од 
броеви; 

Б-III/А6 продолжува да брои по 2 до 100 од некој  
двоцифрен број / пр. Од 42 до 84...; 

Б-III/А7 брои по 5 до 100 и ја запишува низата од 
броеви; 

Б-III/А8 продолжува да брои по 5 од некој  двоцифрен 
број; 

Б-III/А9 брои по 10 нанапред  до 100 и ја запишува 
низата од броеви; 

Б-III/А10 брои од 100 наназад по 10 и ја запишува 
низата од броеви; 

Б-III/А11 воочува како растат или опаѓаат низите од 
броеви; 

Б-III/А12 дополнува член во низа која расте или опаѓа; 



104 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

БIII/А13 поставува двоцифрен број на бројна низа со 
полни десетки; 

Б-III/А14 правилно ги именува и запишува броевите 
од дадена десетка; 

Б-III/А15 споредува два броја до 100 и правилно ги 
запишува. 

Б-III/Б да ги знае парните и непарните 
броеви до 100  

 

- Броиме во чекори по2 со Табела 100 или 
оска  

- Класифицираме парни непарни броеви во 
посебни кутии 

- Правиме низи од парни и непарни броеви 
со коцки или друг нагледен материјал 

- Изработуваме ленти со  непарни/парни 
броеви од именувана десетка 

Б-III/Б1 користи групирање или делење на предмети 
на два еднакви дела за да покаже дека бројот е парен 
или непарен; 

Б-III/Б2 знае дека броевите кои завршуваат на 0, 2, 4, 
6, 8 се парни броеви; 

Б-III/Б3 знае дека броевите кои завршуваат на 1, 3, 5, 
7, 9 се непарни броеви; 

Б-III/Б4 именува парни/непарни броеви од било која 
десетка и ги подредува во низа која расте или опаѓа. 

 Б-III/В да се оспособи да искажува и 
применува редни броеви, најмалку до  
дваесет 

 

- Натпревар - Кој прв до целта?Кој сум по 
ред? 

 

Б-III/В1 именува и запишува редни броеви (најмалку 
до дваесет); 

Б-III/В2  разбира и дава упатства за подредување на 
предмети/лица по реден број, најмалку до дваесет. 

Б-III/Г да се оспособи да разложува 
двоцифрени броеви на десетки и 
единици 

 

- Преку игри со жетони во две бои 
претставуваме разложување 

- Игри со преместување картончиња со 
цифри за прикажување на промена на 
месни вредности 

Б-III/Г1 разложува двоцифрени броеви на десетки и 
единици (пр. 35=3Д и 5Е); 

Б-III/Г2 ја објаснува месната вредност на цифрите во 
бројот; 

Б-III/Г3 објаснува и претставува промена на месна 
вредност на цифрите при обратно запишување на две 
цифри од ист двоцифрен број (74=70+4   47=40+7). 

Б-III/Д да се оспособи да собира и 
одзема полни десетки до 100 

 

- Брза математика со собирање десетки 
- Стави ја десетката на вистинското место 

- Најди ги паровите   десетки и направи 
стотка (со карти со броеви или друг 
нагледен материјал) 

Б-III/Д1 собира полни десетки до 100 (60+40=100); 

Б-III/Д2 одзема полни десетки до 100 (100-40=60); 

Б-III/Д3 одзема полни десетки и го проверува 
одговорот со собирање (70-20=50 ;   50+20=70); 
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- Најди го натрапникот Б-III/Д4 пресметува напамет двојна вредност на 
броевите: 10,20,30,40,50 (40+40=80). 

Б-III/Ѓ да се оспособи да собира и 
одзема без премин до 100 (усно и 
писмено) 

- Игра- Најди го парот и направи полна 
десетка 

- Играме „Дел-дел цело“ 
- Собираме на различен начин(во табела 

илинапамет) 
- Играме во парови „Преуредување на две 

картички за исти збир“   
- Играме со коцки на кои се запишани броеви 

и собираме и одземаме 
- Играме продавница 

 

 

 

Б-III/Ѓ1 собира полна десетка со едноцифрен број 
(70+3=73); 

Б-III/Ѓ2 одзема едноцифрен број од двоцифрен број 
до полна десетка (73-3=70); 

Б-III/Ѓ3 собира двоцифрени броеви (63+ 21= 84) и 
објаснува како пресметал; 

Б-III/Ѓ4 одзема двоцифрени броеви (67-43=24) и 
објаснува како пресметал; 

Б-III/Ѓ5 го проверува резултатот од одземање преку 
собирање; 

Б-III/Ѓ6 знае дека при промена на собироците збирот 
останува ист (комутативно својство); 

Б-III/Ѓ7 собира три помали броеви со различно 
групирање и воочува дека збирот останува 
ист(асоцијативно својство); 

Б-III/Ѓ8 решава текстуални задачи  со собирање и 
одземање до 100. 

Б-III/Е да се оспособи да собира и 
одзема со премин до 100 (усно и 
писмено) 

- Одземаме со различни стратегии: броење 
наназад, добројување, позајмување, со 
помош на броење, Табела 100, 
организатор:Дел- дел- цело, бројна низа 

- Игра „Бројна машина 
- Играме игри преку достапни воспитно-

образовни софтвери  
- Експериментираме групирања при 

собирање и одземање на повеќе броеви  
- Собираме и одземаме со стратегија 

„Компензација“   пр: 35 + 19 со собирање на 
35 и 20 и одземање на 1, и со собирање на 
30 + 10 и 5 + 9  

Б-III/Е1 собира двоцифрен со едноцифрен број кога 
збирот на едниците е еднаков на 10 (пр. 72+8=80); 

Б-III/Е2 одзема едноцифрен број од полна десетка 
(пр. 70-3=67); 

Б-III/Е3 собира двоцифрен со едноцифрен број (пр. 
84+7=91); 

Б-III/Е4 одзема едноцифрен број од двоцифрен број 
(пр. 65-9= 56); 

Б-III/Е5 собира двоцифрени броеви (пр. 54+27=81); 

Б-III/Е6 одзема двоцифрени броеви (пр. 85-39=46); 
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 Б-III/Е7 собира број сам со себе и  именува двојна 
вредност на броевите:  11, 12,13,14, 21, 22, 24..31, 
32,34; 

Б-III/Е8 објаснува за начинот на кој собирал или 
одземал; 

Б-III/Е9 запазува редослед на операции при собирање 
и одземање на повеќе броеви; 

Б-III/Е10 знае дека при промена на собироците збирот 
останува ист (комутативно својство); 

Б-III/Е11 собира три помали броеви со различно 
групирање и воочува дека збирот останува ист 
(асоцијативно својство); 

Б-III/Е12 решава текстуални задачи поврзани со теми 
од секојдневниот живот, со собирање и одземање до 
100. 

Б-III/Ж да наоѓа непознат број при 
собирање и одземање на броевите до 
100 

- Погодува кој број е скриен под сликата 
- Добројување на единици и десетки, 

нанапред/наназад. 

 

Б-III/Ж1наоѓа непознат број, заменет со симбол, при 
собирање на броеви до  100 

(пр: 78 +⃝ = 95; ⃝+ 36=100); 

Б-III/Ж2 наоѓа непознат број, заменет со симбол, при 
одземање на броеви до 100 

(пр: 100 - ⃝ = 67; ⃝ - 35 = 18). 

Б-III/З да се оспособи да множи и дели 
со 1, 2 ,4, 5 и 10 и да ја разбере врската 
помеѓу множењето и делењето 

- Илустрираме множење со групи предмети 
- Изработуваме креативно пано на кое е 

претставено множење, преку еднакви 
собироци и делење преку разделувње во 
еднакви групи 

- Пишуваме картички со низи на производи 
на броевите 2,4 и 5 

- 20 предмети ги разделуваме во две кутии, 
4.. 

Б-III/З1  разбира за множењето како собирање на 
еднакви броеви; 

Б-III/З2 препознава и користи знак ˶ ●˝ и ги одредува 
компонентите на множењето; 

Б-III/З3 објаснува за делењето како разделување на 
даден број на еднакви делови; 

Б-III/З4 препознава и користи знак ˶ :˝и ги одредува 
компонентите на делењето; 

Б-III/З5 таблично множи со броевите 2, 4, 5 и 10; 
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- Множиме со  4, 5 и 10 преку броења по 
зададен чекор, преку собирање на еднакви 
броеви 

- Броиме наназад или нанапред за да го најде 
непознатиот производ во низата 

 

Б-III/З6 множи со бројот 1 (5●1=5); 

 Б-III/З7 разбира и применува комутативно својство на 
множењето (3●2=2●3); 

Б-III/З8 таблично дели со 2 ,4, 5, 10; 

Б-III/З9 дели број сам со себе и со 1 (3:3=1, 3:1=3); 

Б-III/З10 множи и дели со бројот нула (0●5=0,  5:0=0); 

Б-III/З11 воочува врска меѓу множењето и делењето и 
ја покажува со примери; 

Б-III/З12 применува множење и делење со броевите 
1, 2,4, 5, 10 при решавање на текстуални задачи. 

Б-III/Ж да  усвои поим за дропка - Земаме дел од поделна форма/пица и го 
именуваме како една половина 

- Ги спојуваме двете половини на „пицата“ 
за да покажеме цело. На ист начин 
прикажуваме и една четвртина и нивно 
повторно враќање кон цело со спојување 
на нивните делови.  

- Прикажуваме едно цело со спојување на 
2/4 дела од апликација „пица“ и соодветно 

претставува( 
2

2
= 1 цело,

4

4
= 1 цело …..) 

 

Б-III/Ж1 разбира дека половината е дел од целото 
поделено на два дела; 

Б-III/Ж2 запишува дропка  
1

2
; 

Б-III/Ж3 разбира дека две половини прават едно 
цело; 

Б-III/Ж4 разбира дека четвртината е дел од целото 
поделено на 4 еднакви дела; 

Б-III/Ж5 запишува дропка  
1

4
; 

Б-III/И7 разбира дека 
4

4
  прават едно цело. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МЕРЕЊЕ И РАБОТА СО ПОДАТОЦИ 

Пoединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

 МРП-III/А да се запознае со час и минута  
- Мериме време со стоперица со 1 минута за 

да тестираме предвидени активности 
- Претпоставуваме и проверуваме што може  

да трае околу 1 час. 
- Читаме време на дигитални и анаглогни 

часовници.  
- Запишуваме точно време.  
- Броиме по 5 минути  
- Истражуваме времетраење на активности и 

го запишуваме времето. 
- Подредуваме настани според нивното 

времетраење 

МРП-III/А1знае колку трае 1 час и минута; 

МРП-III/А2 знае дека 1 час трае 60 минути; 

МРП-III/А3 користи броење по 5 за да почне да чита 
точно време на аналоген часовник (5, 10,15...минути); 

МРП-II/А4 запишува точно време во часови и минути; 

МРП-II/А6 решава едноставни проблемски ситуации 
со примена на часови и минути. 

МРП-III/Б да се оспособи да мери 
должина, маса и зафатнина, со  
стандардни мерни единици 

 

- Откриваме примери од секојдневниот 
живот (Тешко 1 kg,2 kg..полесно од 1kg, 
потешко од 1kg) 

- Мериме на вага со тегови од 1kg, 2kg, 5 kg и 
10 kg, 1dkg,2dkg и 5dkg 

- Откриваме што може да се мери со литри и 
децилитри (шише, сок, вода, масло или 
оцет од 1l) 

- Демонстрирамеколичина течност од 1l со 
дополнување  од 1dl и 2 dl 

- Вода од 1l ја распоредуваме во чаши 
обележани до 1dl и 2 dl 

- Откриваме примери,  што можеме да 
измериме со метри, дециметри и 
сантиметри 

МРП-III/Б1 мери, именува и запишува маса со 
килограми и декаграми (kg, dkg); 

МРП-III/Б2 врши процена на маса изразена во 
килограми(цели килограми)  и ја проверува својата 
процена со мерење; 

МРП-III/Б3 именува помала единица мерка dkg за 
маса помала од 1kg; 

МРП-III/Б3 знае дека 1kg има 10dkg; 

МРП-III/Б4 решава проблемски ситуации со примена 
на килограми и декаграми;  

МРП-III/Б5 мери, именува и запишува количина на 
течност со литрии децилитри(l и dl); 

МРП-III/Б6 проценува количина на течност од 1 литар 
и  ја проверува својата процена со мерење; 



109 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

- Цртаме отсечки со дадена должина и ги 
сподредуваме по должина 

- Цртаме 2Д форми со дадена должина на 
страни 

- Пресметуваме должина на конецот 
поставен околу учебник или тетратка, со 
собирање на должините секоја страна 

МРП-III/Б7 именува помала единица мерка dlза 
количина на течност помала од 1l; 

МРП-III/Б8 знае дека1lима10 dl; 

МРП-III/Б9 мери, именува и запишува должина со 
метри,дециметри и сантиметри(m, dmи cm); 

МРП-III/Б10 знае дека во 1 m = 10 dm; 

МРП-III/Б11знае дека во 1 m = 100 cm. 

МРП-III/Б12 решава едноставни проблемски ситуации 
со примена на метри, дециметри и сантиметри 

МРП-III/В да користи монети и банкноти 
во секојдневниот живот 

 

- Симулираме ситуации. 
Пресметувамекакода платиме сума на 
избрани производи 

- Купуваме .....(на пазар, во продавница)  
- Игра:Колку монети за една банкнота, или за 

една банкнота колку монети 

МРП-III/В1 пресметува различни комбинации на 
монети и банкноти за да плати одреден износ (до 100 
денари); 

МРП-III/В2 разменува монети/банкноти за еднаква 
вредност (до 100 денари); 

МРП-III/В4 решава проблемски ситуации со примена 
на монети и банкноти до 100 денари. 

МРП-III/Г да се оспособи да собира, 
претставува и чита податоци 

- Истражуваме ( Омилена храна, хоби..) 
- Внесува податоци во Табела (Истражува 

тема од интерес) 
- Изработува столбест дијаграм со коцки за 

да претстави резултати од истражување за 
мислења околу избрана тема 

 

МРП-III/Г1 собира  податоци според зададени 
барања; 

МРП-III/Г2 претставува податоците во  табели; 

МРП-III/Г2 изработува столбест дијаграм за  
добиените податоци; 

МРП-III/Г3 моделира графички прикази на податоци 
со конкретни материјали; 

МРП-III/Г4 интерпретира запишани податоци. 
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СВЕТОТ ОКОЛУ НАС 

 

Програмска тема Годишен фонд на часови: 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

ЈАС И ДРУГИТЕ (ЈД) 26-28 

СЕ ГРИЖАМ ЗА СЕБЕ И ОКОЛИНАТА (ГСО) 20-22 

ЈА ИСТРАЖУВАМ ПРИРОДАТА И ОКОЛИНАТА (ИПО) 34-36 

СЕ ОРИЕНТИРАМ ВО ПРОСТОРОТ И ВО ВРЕМЕТО (ОПВ) 20-22 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО СВЕТОТ ОКОЛУ НАС  ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да развие самодоверба и позитивна слика за себе; 

 да развие свест за сопствените права и да превзема одговорности; 

 да развие културно и морално однесување; 

 да се социјализира и да развие емоционални вештини; 

 да го осознае светот што го опкружува како природна и општествена средина; 

 да развие љубопитност за откривање на светот што го опкружува; 

  да развие чувство на припадност кон семејството, паралелката, училиштето, местото на живеење, татковината; 

  да развие свест за почитување на правилата за заедничко живеење; 

 да ги разбере причинско-последичните врски помеѓу живата и неживата природа; 

 да ги прошири сознанијата за движењата и силите; 

 да се запознае со основните форми на енергија; 
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  да развие способност за ориентирање во просторот и времето; 

 да стекне елементарна сообраќајна култура; 

  да развие еколошка свест и да се запознае со природните ресурси во својата земја; 

 да се оспособи да се грижи за сопственото здравје и тело; 

 да се оспособи за набљудување, опишување, елементарни истражувачки активности и за користење на ИК технологија. 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ЈАС  И ДРУГИТЕ  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ЈД- III/А    да развие самодоверба  

 

- Се за мене (омилени работи: храна,спорт, 
животно, боја, одмор, играчка, најдобар 
другар....) 

- Мој постер 
- Моите 5 минути 

- Добри навики ( краток состав) 

- Часовник со чувства (индивидуална 
активност: секој ученик да изработи 
часовник со основните чувства и со стрелка 
да покажува како се чувствува во одреден 
период од денот) 

- На трага на моите способности 
- Имам свое мислење и јавно го искажувам 

(организирање дебати за различни актуелни 
теми од секојдневниот живот прилагодени 
на возраста) 

- Временска листа за мене (минато, 
сегашност, иднина) 

- Кога ќе пораснам сакам да бидам.... 

JД-III/А1 открива и изразува свои потреби, желби, 
интереси, емоции, способности; 

JД-III/А2   покажува интерес за сопствен напредок; 

JД-III/А3   слободно комуницира и дава свои идеи и 
предлози во различни ситуации. 
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- Говорен ланец: Добри карактерни особини 

- Се чувствувам прекрасно затоа што....(на 
наставен  лист да наведат неколку добри 
работи што ги направиле) 

ЈД- III/Б  да ги знае своите основни  права 
и одговорности во различни контексти 
(семејството, училиштето, околината) 

 

- Грозд техника: Моите права дома, во 
училиште, во средината 

- Биди детектив (читање на кратки 
детективски случки, откривање на 
опасностите  и дискусија како да се постапи 
во одредена опасна ситуација) 

- Примена на достапни видео игри и 
воспитно-образовни софтвери 

- Проектна активност: Институции за заштита 
на детските права. 

- Меѓузависност на детски права и 
одговорности 

JД-III/Б1   знае основни детски права (дома,  во 
училиштето, во средината); 

JД-III/Б2 објаснува за свои одговорности во 
семејството, во училиштето и средината; 

JД-III/Б3   препознава некои облици на 
злоупотребување (вербално, физичко, емоционално, 
сексуално ...); 

JД-III/Б4 знае кому треба да се обрати  во случај на 
злоупотреба...; 

JД-III/Б5 знае СОС телефонскиот број и за што служи; 

JД-III/Б6  знае за улогата на детската амбасада. 

JД-III/В  да развие социјално-
емоционални вештини и морални 
вредности во интеракција со другите 

 

- Наставен лист: Како да бидам добар/ра 
другар/ка ( да ги опише чекорите  како да 
биде добар/ра  другар/ка, може да користи 
и цртеж покрај писмено изразување) 

- Најди пријател/ка (според дадени упатства 
да пронајде пријател/ка во паралелката на 
пр. најди пријател/ка што сака да црта, да 
плива, што сака да јаде брокули....) 

- Креирам страница: Се за мојот најдобар/ра  
другар/ка 

- Проектна активност:  Правиме листа на 
социјални вештини (на пр. ги почитуваме 
различностите, комуницираме тивко, 
слишаме внимателно, прашуваме кога ни 
треба помош, даваме комплименти на 
другите.....) 

- Разговараме за чувствата 
- Квалитети на добро пријателство (креирање 

JД-III/В1   покажува другарско однесување со 
врсниците; 

JД-III/В2   соработува со другите; 

JД-III/В3   се вклучува во игра; 

JД-III/В4   учествува во решавање на проблеми кои се 
јавуваат во текот на играта; 

JД-III/В5   покажува емпатија во односите со другите; 

JД-III/В6  применува правила на морално однесување 
во односите со другите (толеранција,  почитување, 
правда, надминување на стереотипи); 

JД-III/В7  учествува во решавање конфликти со 
врсниците. 
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на листа на зборови) 
- Компаративен приказ: Добар/ра другар/ка 

/лош/а  другар/ка 
- Азбука на добар карактер 
- Прашалник: Дали си ти добар/ра  другар/ка 

(да одговори со да или не на неколку 
прашања на пр. Дали ја чуваш доверената 
тајна на твојот/ата  другар/ка? дали го знаеш 
неговиот/нејзиниот роденден... 

- Грозд техника: Што прават добрите 
другари/ки? 

- - Креираме заеднички игри и играме по 
правила (пр. човече не лути се). 

JД-III/Г   да се оспособи да ги почитува 
разликите  кај другите   

 

- Постер: Ајде да се респектираме едни со 
други (заедничка активност) 

- Што ќе направиш? (решавање на разни 
проблемски ситуации) 

- - Правилно- погрешно (одговор на одредени 
прашања со покажување на црвен или жолт 
лист). 

JД-III/Г1 разбира дека секоја личност е различна;  

JД-III/Г2 почитува различни од себе; 

JД-III/Г3 почитува друго мислење;  

JД-III/Г4 бара компромис ако има различно мислење. 

 

JД-III/Д  да развие училишна култура на 
однесување  

- Го прославуваме патрониот празник на 
нашето училиште (изработка на сценарио: 
како ќе се претстави нашата паралелка на 
училишната приредба), 

- Работи што ги сакам за моето училиште/ 
работи што не ги сакам за моето училиште 

- Краток состав: Јас го сакам моето училиште 
затоа што.... 

- Јас одам на училиште затоа што.... 
- Разговор: Ајде да зборуваме за вашите цели 

и очекувања од училиштето 
- Постер:  Правила во паралелката 
- Дневни и неделни заеднички планирања на 

активности 

ЈД-III/Д1   учествува во подготовка на училишното 
празнување; 

ЈД-III/Д2   постапува според заеднички усвоените 
правила на однесување во паралелката; 

ЈД-III/Д3   ги извршува своите обврски во 
одделенската заедница; 

ЈД-III/Д4   одговорно се однесува во училишната 
средина; 

ЈД-III/Д5   соработува при групна работа  и работа во 
пар; 

ЈД-III/Д6   користи различни извори на знаења во 
училиштето; 



114 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

- Мисловна мапа:  Упатства за учење (начини 
со кои полесно учиме) 

- - Активности во библиотечното катче: Ги 
подредуваме изворите на знаења според 
теми 

ЈД-III/Д7   сака да претстави свои завршени активности 
пред другите (лични творби). 

JД-III/Ѓ  да развие чувство на припадност 
како важен член во семејството  

 

- Краток есеј: Моето семејство 
- Дизајнирам симбол за да ја изразам 

љубовта кон моето семејство 
- Разговор по слики: семејствата во светот 

(споредуваме различни семејства) 
- Постер: Правила на заедничко живеење во 

семејството   
- Интервју: Твоите родители по професија 

се.... 
- Запознаваме различни професии 
- Семејно стебло 
- Семејна чек листа на  задолженија на 

членовите во семејството 
- Мојот ден е исполнет со различни 

активности 
- Компјутерски игри 
- Разговор во круг: Јас живеам во куќа/ стан 

(предности/слабости) 
- Истражуваме: Различни куќи во светот 
- Млади дизајнери:  Од списанија за мебел 

сечеме и креираме соби по наш избор 
- Како сакам да го поминувам  моето 

слободно време 
- Прославуваме.... 

ЈД-III/Ѓ1  разликува и почитува различни видови на 
семејно живеење; 

ЈД-III/Ѓ2 знае за важноста на правилата за заедничко 
живеење во семејството;  

ЈД-III/Ѓ3 знае задолженија и одговорности на 
членовите во семејството;  

ЈД-III/Ѓ4  разбира дека сите членови во семејството  
треба рамноправно да учествуваат во извршување на 
домашните обврски(нема машки и женски работи); 

ЈД-III/Ѓ5  знае сопствени задолженија  во домот;  

ЈД-III/Ѓ6 разбира за потребата од работа  како услов за 
егзистенција на семејството; 

ЈД-III/Ѓ7  почитува различни професии (надминување 
на стереотипи); 

ЈД-III/Ѓ8  разликува потесно и пошироко семејство; 

ЈД-III/Ѓ9  именува и опишува роднински врски; 

ЈД-III/Ѓ10  разликува роднини, пријатели, соседи на 
семејството; 

ЈД-III/Ѓ11  практикува различни начини за 
исполнување на своето слободно време. 
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ПРОГРАМСКА ТЕМА: СЕ ГРИЖАМ ЗА СЕБЕ И ОКОЛИНАТА  (ГСО) 

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ГСО-III/А   да развие свест  за сопственото 
тело  

 

- Табела со нашите висини и тежини ( се 
споредуваме меѓу себе)- интеграција со 
математика 

- Сложувалка: Моето тело 
- Проектна активност: Како работи нашето 

срце 
- Крстозбор: Спортови 
- Демонстрација на состојба на телото кога 

користи потенцијална енергија; 
- Демонстрација на движења на телото 

(кинетичка енергија); 
- Воспитно-образовни софтвери и игри 
- Опишува со сопствени примери како  

потенцијалната енергија  се претвора во 
кинетичка;  

- Впечатоци од нашата прошетка во природа- 
пополнување на табела: јас видов, јас 
почувствував, слушнав, вкусив, помирисав... 

- Чек листа: Што откривам со моите сетила 
- Кој го предизвикува пријатниот, а кој 

непријатниот звук? 
- Го откривам вкусот со затворени очи 
- Препознавам по мирис 
- Таинствена торбичка ( го откривам 

предметот со допир). 

ГСО-III/А1   знае дека телото се менува со растењето и 
развојот; 

ГСО-III/А2  знае своја висина и тежина; 

ГСО-III/А3  знае дека срцето е важен мускул  што 
пумпа крв низ целото тело; 

ГСО-III/А4  практикува спортски (физички)активности; 

ГСО-III/А5  практикува престој во природа 

ГСО-III/А6  знае дека  за правилно функционирање на 
телото му е потребна енергија; 

ГСО-III/А7  знае дека кога  телото е во мирување 
(спиење, седење, стоење...) користи потенцијалната 
енергија; 

ГСО-III/А8  знае  дека кога телото е во движење 
(скокање,трчање, спортување...) користи кинетичка 
енергија;  

ГСО-III/А9  практикува да ги користи сетилата во 
откривање на светот околу себе. 

ГСО-III/Б  да развие навики за заштита на 
своето тело и сетилните органи 

- Дискусија: Како и од што ги штитам моите 
сетилни органи 

- Наставен лист: Како да се заштитам од 
Сонцето во лето? 

ГСО-III/Б1  практикува заштита на телото и сетилните 
органи  од различни надворешни влијанија 
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- Како се штитам од студот во зима? 
- Мудри идеи: Како да ги заштитиме очите од 

премногу користење на дигитална 
технологија(телефони, таблети, компјутери, 
телевизори...). 

ГСО-III/В  да ја осознае важноста и 
потребата од грижа за сопственото 
здравје 

 

- Табела: Се грижам за себе (колку често и 
кога мијам раце, заби, се бањам, сечам 
нокти....  

- Одбирам облекувам соодветно на 
временските прилики 

- Проектна активност: Моите млечни и трајни 
заби.... 

- Разговор во круг: Која храна може да ги 
оштети забите? 

- Истражувачки активности: 
- Го истражуваме составот на храната (која 

храна содржи  јаглехидрати, протеини, 
масти, витамини и минерали) 

- Откривам зошто се важни јаглехидратите, 
протеините, мастите, витамините и 
минералите? 

- Истражувам:  До што може да доведе 
неправилната исхрана и прекумерната 
употреба на газирани пијалоци? 

- Истражувам: Која храна ни дава повеќе 
енергија? 

- Изработуваме мени на здрава храна 
- Водам евиденција: Колку често и колку 

количински пијам вода? 
- Проектна активност: Како да се заштитам од 

заразни болести? 
- Игри на улоги: Посета на амбуланта 
- Крстозбор: Разновидна храна 
- Игра со препознавање: Внимание опасност! 
- Одредуваме правила за постапување во 

случај на земјотрес, пожар, поплава 

ГСО-III/В1  самостојно и редовно одржува лична 
хигиена; 

ГСО-III/В2  знае дека има два вида на заби: млечни и 
трајни; 

ГСО-III/В3  разбира дека треба да се грижи за  трајните 
заби; 

ГСО-III/В4  знае дека телото добива енергија со 
исхрана; 

ГСО-III/В5  знае дека има четири групи на храна 
(јаглехидрати, протеини, масти, витамини и 
минерали); 

ГСО-III/В6  набројува продукти што содржат 
јаглехидрати, протеини, масти, витамини и минерали; 

ГСО-III/В7   практикува здрава умерена и разновидна 
исхрана; 

ГСО-III/В8  знае дека на телото му е потребен одмор 

ГСО-III/В9  познава начини како да се заштити од 
заразни болести; 

ГСО-III/В10  знае дека не смее сам да ракува со опасни 
супстанци; 

ГСО-III/В11  знае дека не смее сам да зема лекови; 

ГСО-III/В12 знае за опасноста од користење 
пиротехнички материјали; 

ГСО-III/В13  разликува елементарни непогоди: 
земјотрес, пожар, поплава; 
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- Игра: Итен телефонски позив 

 
ГСО-III/В14  познава начини на постапување во случај 
на земјотрес,пожар, поплава; 

ГСО-III/В15 знае телефонски броеви на  

пожарна, брза помош, полиција. 

ГСО-III/Г   да развие еколошка култура - Дискусија: Пријатели на природата 
- Бинго избори: Да ја спасиме Земјата 
- -Мудри идеи: Што можеш да направиш 

добро денес за нашата околина 
- Наставен лист: Селектираме отпад 
- Презентација: за процесот на рециклирање; 
- Составуваме листа на материјали кои можат 

да се рециклираат 
- Рециклираме употребена амбалажа  

(изработуваме разни предмети: кутии за 
складирање моливи, боици, хамери, да 
прави украси, играчки...) 

ГСО-III/Г1  знае дека постојат материјали кои можат да 
се рециклираат; 

ГСО-III/Г2 опишува процес на рециклирање;  

ГСО-III/Г3  прави обиди да рециклира употребена 
амбалажа; 

ГСО-III/Г4  се грижи за хигиената  во просторот во 
училиштето; 

ГСО-III/Г5  има правилен  однос кон различни објекти 
во природата и природните убавини. 

 

ГСО-III/Д  да се запознае со природните 
ресурси (вода, воздух и почва) 

- Пронајди ги зборовите во измешан 
крстозбор 

- ( вода, воздух, почва) 
- Наставен лист: Ги препознаваме природните 

ресурси 
- Дискусија: Каде се ја има водата 

(разгледување на глобус) 
- Проблемско прашање: Зошто водата во 

океаните и морињата  е солена? 
- Едноставни експерименти за откривање на 

својствата на водата(плива - тоне, водата 
како растворувач, испарување на водата) 

- Решавање проблемски ситуации: Како 
настануваат облаците? Зошто врне дожд? 
Како настанува снег?  

- Цртаме виножито 
- Чек листа: За што ни служи водата? 
- Проектна  активност: Без вода нема живот 

ГСО-III/Д1 знае дека водата, воздухот и почвата се 
природни ресурси; 

 ГСО-III/Д2  знае каде има вода во нашата земја и во 
која форма  се јавува; 

ГСО-III/Д3  започнува да го разбира кружењето на 
водата во природата 

ГСО-III/Д4 идентификува својства на водата; 

ГСО-III/Д5  знае повеќе начини  на искористување на 
водата, 

ГСО-III/Д6 разбира за значењето на водата како  важен 
природен ресурс;  

ГСО-III/Д7 препознава важност од штедење на водата; 

ГСО-III/Д8  знае дека воздухот е гас кој го дишеме; 

ГСО-III/Д9  идентификува својства на воздухот; 

ГСО-III/Д10  знае дека ветер е струење на воздухот; 
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- Експериментираме со воздух и ги откриваме 
неговите својства (зошто се гаси свеќата ако 
се покрие со тегла, дали воздухот има 
тежина, боја, мирис) 

- Ја мериме температурата на воздухот со 
термометар 

- Проблемска ситуација: Како настанува 
ветер? 

- Го слушаме звукот на ветерот  
- Правиме летало и откриваме што ни е 

потребно за да го летаме  
- Мудри идеи: Како до чист воздух? 
- Решавање на проблемска ситуација: Што ако 

ја нема водата, што ќе се случи со Земјата? 
- Истражуваме видови почви и откриваме која 

почва е најпогодна за садење растенија 
- Проектна активност: Почва 

ГСО-III/Д11  идентификува начини на загадување на 
воздухот; 

ГСО-III/Д12  знае што е почва;  

ГСО-III/Д13  разликува различни видови почви; 

ГСО-III/Д14   знае  која почва е најпогодна за садење 
на растенија. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: ЈА ИСТРАЖУВАМ ПРИРОДАТА  И ОКОЛИНАТА (ИПО)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ИПО-III/А  да разбере за меѓузависноста 
на живата и неживата природа 

 

- Природна чек листа 
- Моите опсервации во природата 
- Нацртај ги деловите на растенијата 
- Функција на коренот и стеблото 
- Собираме различни листови 

ИПО-III/А1  разбира дека сите живи суштества имаат 
животен циклус ( раѓање, растење, развивање, 
репродукција); 
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- Истражувачки активности: Колку вода, 
светлина и топлина им треба на растенијата 
за да опстанат? 

- Решаваме проблемски ситуации:  
- Што јадат растенијата?  
- За што им служат листовите на растенијата? 
- Кој ги наводнува растенијата во нашите 

шуми? 
- Што ако подолго време нема дожд? 
- Како преживуваат растенијата во пустина? 
- Како дишат растенијата? 
- Дискусија: Зошто се значајни растенијата за 

човекот? 
- Достапни воспитно-образовни софтвери  
- Учиме за семињата и размножуваме 

различни видови цветни растенија преку 
семиња 

- Истражување: Како порасна твоето 
растение (опиши ги и илустрирај ги 
чекорите што ги превзема) 

- Животниот циклус на цвеќињата 
- Групирај ги растенијата на различни начини 
- ( на пр. по големина, боја, видот на 

листовите итн...) 
- Житни растенија - за што ни користат? 
- Истражувам различни животни средини 
- Наставен лист: Кој каде живее? 
- Со што се хранат животните во различните 

животни средини? 
- Откриј ги загрозените животни во нашата 

земја 
- Мудри идеи: Како да ги заштитиме 

загрозените животни во нашата земја? 

ИПО-III/А2  разбира дека опстанокот на живата 
природа зависи од неживата природа; 

ИПО-III/А3 знае дека постојат различни животни 
средини каде живеат различни растенија и животни; 

ИПО-III/А4  знае дека во секоја животна средина има 
различни временски услови кои влијаат на опстанокот 
на растенијата и животните; 

ИПО-III/А5  препознава и именува различни растенија 
и животни и ги поврзува со нивните животни средини; 

ИПО-III/А6  набројува загрозени видови животни во 
нашата земја. 

ИПО-III/Б     да ги запознае својствата на  
материјалите од  непосредната околина 

- Истражувам од кои материјали се 
направени предметите во непосредната 
околина; 

ИПО-III/Б1  открива и опишува различни својства на 
еден ист материјал; 
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- Достапни воспитно-образовни софтвери 

- Тестирај ги својствата на материјалите околу 
тебе (на пр. дали се тешки или лесни, дали 
се еластични, дали се превиткуваат, дали се 
топли или ладни, кршливи, цврсти итн...); 

- Јас можам да опишам.... 

- Истражувај од кои материјали е направена 
твојата куќа или зграда 

- Список на цврсти материјали 

- Еластични материјали 

- Што ќе се случи ако пластиката се загрева? 

- Сладолед и што се случува со него ако го 
ладиме или затоплуваме? 

- Направи различни форми од една поголема 
спајалица 

- Ја проучуваме хартијата 

- Групни проектни активности: 1. Дознавме за 
природните материјали 2. Дознавме за 
вештачките материјали    

- Откриваме предмети кои се изработени од 
природни или вештачки материјали 

- Истражувам како некои природни и 
вештачки  материјали ги менуваме за да 
можеме да ги користиме во секојдневниот 
живот. 

ИПО-III/Б2  знае дека ист материјал може да се 
направи во различни форми; 

ИПО-III/Б3  открива дека материјалите може да ја 
променат формата под дејство на некои процеси 
(загревање, ладење, виткање...); 

ИПО-III/Б4  знае дека  својствата на материјалите се 
важни при одредување на  нивната намена; 

ИПО-III/Б5  знае дека исти материјали можат да 
служат за различна намена; 

ИПО-III/Б6  знае дека различни материјали можат да 
служат за иста намена;  

ИПО-III/Б7  знае дака постојат природни и вештачки 
материјали. 

 

ИПО-III/В   да ги разбере движењата и 
силите  што се случуваат околу нас 

- Демонстрираме различни движења 

- Дидактичка игра: побрзо-побавно- стоп 

- Наброј неколку предмети кои ги 
придвижуваш  во  секојдневниот живот и 
откриј какви сили употебуваш;  

 ИПО-III/В1  разбира дека силите можат да направат 
предметите да се придвижат, да го стопираат 
движењето или да го забрзаат и забават движењето; 
ИПО-III/В2  опишува  активности кои ги извршува во 
секојдневниот живот со примена на сила; 



121 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

- Утврди каква сила ни е потребна за 
придвижување на полесните објекти, а каква 
за придвижување на потешките објекти; 

- Прашања за размислување: Какви сили 
употребуваш кога го возиш својот 
велосипед? Дали со сила можеш да 
одредуваш правец на движење? Со какви 
сили можеш да го стопираш велосипедот? 

- Магијата на магнетите 
- Активности од секојдневниот живот кои се 

извршуваат со примена на сила 
 

ИПО-III/В3  ја разбира врската помеѓу силата и 
движењето на објектите; 
ИПО-III/В4  открива причинско- последични врски 
помеѓу силата и движењата на објектите 
ИПО-III/В5  знае дека кога делува сила се троши 
енергија. 

ИПО-III/Г да се запознае со основните 
форми на енергија 

 

 

 

 

- Форми на енергија- интерактивна природно-
научна коцка 

- Сонцето ни дава топлина и светлина - 
приказ: како светлината ни помага/ како 
топлината ни помага 

- Проектни активности: Светлосна енергија/    
Топлинска енергија 

- Истражувам: како гледаме кога е темно; 

- Идентификуваме природни и вештачки 
извори на светлина 

- Истражувачки активности: Како да го видам 
звукот 

- Одредувам кога звукот е појак, а кога е 
послаб? 

- Препознавам различни звуци (што слушам?) 

ИПО-III/Г1   знае дека светлината, топлината и звукот  
се основни форми на енергија; 

ИПО-III/Г2   разбира дека светлината доаѓа од 
различни извори; 

ИПО-III/Г3  знае дека Сонцето е најголем природен 
извор на светлина и топлина; 

ИПО-III/Г4  разбира дека кога има светлина се гледаат 
предметите; 

ИПО-III/Г5   разбира  дека темнината е отсуство на 
светлина; 

ИПО-III/Г6   разбира  дека користиме вештачка 
светлина во отсуство на природна;  

ИПО-III/Г7  знае дека некои материјали не ја 
пропуштаат светлината и се создаваат сенки; 

ИПО-III/Г8  знае дека звукот го слушаме преку 
органите за слух; 

ИПО-III/Г9  знае дека секој звук има свој извор;  

ИПО-III/Г10   идентификува различни звуци; 
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ИПО-III/Г11   разбира  за значењето на топлината за 
животот на Земјата; 

ИПО-III/Г12  знае за значењето на енергијата во 
секојдневниот живот . 

ИПО-III/Д да развие чувство на 
припадност кон местото на живеење и кон 
својата татковина 

- Грозд техника: Моето место 
- Слободно писмено изразување: Мојата 

населба 
- Мудри идеи: Како сакам да изгледа мојата 

населба 
- Компаративна табела: Град/село 
- Чек листа: Објекти во моето место на 

живеење 
- Црта симболи на покарактеристични објекти 

според кои ги препознава (пошта, 
болница,аптека, банка, железничка 
станица,автобуска станица, аеродром...) 

- Наставен лист: Некогаш и сега (со разалични 
бои да ги обои предметите што се користеле 
во минатото и сега) 

- Венов дијаграм: Моето место некогаш и сега 
- -Постер: Културно наследство на моето 

место (со фотографии да се претстават: стари 
предмети, народни носии, накит, монети...) 

- Наставен лист: Препознавам професии 
карактеристични за моето место на живеење 

- Наставен лист: На кого што му е потребно? 
(да се поврзат средствата за работа 
потребни за одредена професија) 

- Проектна активност: Мојата татковина Р. 
Македонија (симболи, значење на 8 ми 
септември како празник, природни убавини) 

- Наставен лист: Јас на мапа (мојата земја, 
мојата општина, мојата населба, мојата 
улица...) 

ИПО-III/Д1  разликува град, село, општина, населба; 

ИПО-III/Д2 знае за функцијата на објектите во местото 
на живеење; 

ИПО-III/Д3  разликува некои професии 
карактеристични за неговото место на живеење; 

ИПО-III/Д4  препознава стари и нови градби; 

ИПО-III/Д5   препознава културно наследство (народни 
носии, стари предмети, стари монети...); 

ИПО-III/Д6  почитува културна различност во местото 
на живеење 

ИПО-III/Д7  почитува државни симболи на својата 
татковина; 

ИПО-III/Д8   знае за значењето на празникот 8ми 
септември; 

ИПО-III/Д9  препознава и опишува природни убавини 
на Македонија; 

ИПО-III/Д10  знае кој е главен град на Р. Македонија; 

ИПО-III/Д11  знае која река тече низ главниот град на 
Р.Македонија; 

ИПО-III/Д12  набројува и именува природни форми во 
местото на живеење; 

ИПО-III/Д13  разликува рамнина, долина, височина, 
рид и планина; 

ИПО-III/Д14  разликува извор,поток, река, езеро 
(истечни и неистечни води). 
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- Наставен лист:  Природни форми во мојата 
татковина  (препознај ги именувај ги под 
сликите) 

- Пронаоѓаме зборови кои означуваат 
природни форми во крстозбор  

- Наставен лист: Планина, рид, 
долина(заокружи и напиши го одговорот,) 

- Цртаме и моделираме природни форми  
- Нацртај ги по висина: височина, рид, 

планина (од најниско до највисоко) 
- Истражувачки проект: Водени форми  кои ги 

има во мојата татковина(прашања кои ги 
имам за темата; што открив низ 
истражувањето; извори на истражување) 

- Компјутерски игри 
- Проблемска ситуација: Кои води се движат? 
- Постер: Природни форми (заедничка 

активност). 

 

 ИПО-III/Ѓ  да развие сообраќајна култура - Наброј ги правилата за движење по улица 
- Проценувам сообраќајни ситуации 
- Изработуваме сообраќајни знаци 
- Драматизираме сообраќајни ситуации 

- Наставен лист: Што му е потребно на 
сообраќајниот полицец? 

- Анализираме крстосница- одредуваме 
правилно и неправилно постапување на 
возачите и пешаците 

- Направи табела на сообраќајни средства во 
која  ќе ги наредиш од најбрзи кон најбавни 

- Кое сообраќајно средство каде се движи? 
- Истражувачка активност: Какви сообраќајни 

средства имаат семејствата на учениците во 
твојата паралелка(автомобил, мотор, 
велосипед...) Кои се најбројни? 

- Компјутерски игри 

ИПО-III/Ѓ1  знае  каде  треба правилно и безбедно да 
се движи во сообраќајот како пешак; 

ИПО-III/Ѓ2  разбира за улогата на сообраќајните знаци 
во сообраќајот; 

ИПО-III/Ѓ3  знае и почитува основни сообраќајни знаци  
во реална ситуација;  

ИПО-III/Ѓ4  проценува безбедна и небезбедна 
сообраќајна ситуација; 

ИПО-III/Ѓ5  знае за улогата на сообраќајниот полицаец; 

ИПО-III/Ѓ6  знае како да се однесува пред крстосница; 

ИПО-III/Ѓ7  разликува видови сообраќај;  

ИПО-III/Ѓ8   практикува културно однесување во 
сообраќајните средства. 
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- Групна активност: Изработуваме правила на 
однесување во сообраќајните средства 

 

 

 

ПРОГРАМСКА ТЕМА: СЕ ОРИЕНТИРАМ ВО ПРОСТОРОТ И ВРЕМЕТО (ОПВ)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ОПВ- III/А   да се оспособи за 
ориентирање во простор 

 

 

- Игри на отворено: Ги определуваме 
страните на светот според сонцето 

- Одредуваме каде е сонцето во различни 
периоди во денот  

- Читаме мапи и одредуваме објекти според 
страните на светот 

- Проектна активност: Како се создава сенка 
- Игри на отворено и во училница: Правиме 

разни облици на сенки  
- Истражувачка активност: Зошто сенките се 

менуваат? ( имаат различна должина во 
денот) 

- Откриваме факти за нашето Сонце 
- Правиме театар со сенки 
- Моето место: Одредуваме во кој правец се 

протегаат географските објекти (планина, 
река, езеро...) 

- Изгубен клуч (следи ги упатствата за да го 
пронајдеш) 

- Компјутерски игри 
- Патот до зоолошка градина 

 ОПВ-III/А1 именува главни страни на светот; 

ОПВ- III/А2  определува главни страни на светот 
според сонцето; 

ОПВ- III/А3  разбира како и зошто се менува 
положбата на сонцето во текот на денот; 

ОПВ- III/А4  открива како се менуваат сенките;  

ОПВ- III/А5  набљудува во околината и идентификува 
објекти и географски поими според страните на светот; 

ОПВ- III/А6  се ориентира во непосредната околина. 
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ОПВ-III/Б   да се ориентира во време 

 

- Ги  препознавам и опишувам годишните 
времиња 

- Грозд техника или петоред (пролет, лето, 
есен зима) 

- Седмичен календар на времето со цртање 
симболи за временските промени: сончево, 
облачно, врнежливо, ветровито.. 

- Изработуваме месечен календар на времето 
во вид на часовник и со стрелки ги 
обележуваме временските промени 

- Што влијае на времето? 
- Временска прогноза 
- Растенијата, животните и природните 

промени 
- Одредувам на календар: Кога започнуваат и 

колку траат годишните времиња... 
- Вежби на календар (редослед на месеците, 

колку дена има секој месец, кои месеци на 
кое годишно време припаѓаат.... 

- Групна активност: Креираме различни 
часовници 

- Го одредуваме времето на часовник 
(обележи го времето со стрелки според 
дадени упатства; напиши го времето)- 
интегрирано со математика; 

- Мојот ден (претставен во часови) 
- Ги планирам активностите за следниот ден 
- Неделно планирање 
- Проектна активност: Како луѓето го мереле 

времето пред употреба на часовник?  

ОПВ- III/Б1  разликува и опишува промени во 
природата според различните годишни времиња;  

ОПВ- III/Б2  објаснува главни карактеристики на 
месеците според годишните времиња; 

ОПВ- III/Б3 умее да се ориентира на календар; 

ОПВ- III/Б4 знае дека часот е мерка за време;  

ОПВ- III/Б5 знае дека еден час има 60 минути; 

ОПВ- III/Б6 се ориентира во време. 
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УМЕТНОСТ 

 

 

Програмско подрачје Годишен фонд на часови: 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ (ВУ) 40 часа 

МУЗИКА И СЦЕНСКИ ИГРИ (МСИ) 40 часа 

КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ (КР) 28 часа 

 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО УМЕТНОСТ  ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

Ученикот/ученичката:  

 да умее самостојно да реализира уметничка творба од идеја до реализација; 

 да прави разлика на дела од различни ликовни подрачја (цртеж, слика, скулптура, архитектура...); 

 да ги практикува хигиенско-техничките и работните навики при творечки процес; 

 да го запознае со културното наследство на различните културни и етнички заедници; 

 да ги осознае визуелните медиуми и средства и нивната функција; 

 да се оспособи за слободно изразување на своите мисли, емоции,  доживувања и фантазијата; 

 да го почитува сопственото и туѓото творештво и творба; 

 да се воведе во елементите на нотното писмо; 

 да се оспособи да тактира четвртина и половина нотна вредност; 

 да пее мелодиски вежби од четири такта со тоновите сол, ми, фа; 

 да се оспособи да прави разлика помеѓу вокална, инструментална  и вокално- инструментална музика; 

 да свири на металофон; 

 применува ИКТ за уметнички цели 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ (ВУ)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ВУ-III/А да се оспособи за самостојна употреба 
на подлогите и материјалите за цртање, 
сликање, моделирање, печатење 

 

- Цртам  
- Сликам  
- Моделирам 
- Печатам со картон-печат 
- Создавам ликовна творба со 

капење,гребење,прскање и сл. 
- Избирам ликовни материјали и 

постапки да создадам ликовна творба 

ВУ-III/А1 црта со молив, туш, перце, дрвце, четка; 

ВУ-III/А2 слика со акварел и темпера; 

ВУ-III/А3 црта монохроматски со тенка четка (туш);  

ВУ-III/А4 моделира слободни и геометриски форми; 

ВУ-III/А5 печати со материјали што сам ги пронаоѓа; 

ВУ-III/А6 печати со картон-печат; 

ВУ-III/А7 применува усвоени работни и хигиенско-
технички навики при ракувањето со материјалите; 

ВУ-III/А8 открива нови постапки и техники (капење, 
гребење, прскање и сл.) со помош на наставникот 

ВУ-III/А9 бира соодветни ликовни материјали и 
постапки за да создаде сопствена ликовна творба 

ВУ-III/Б да демонстрира поголема сигурност во 
држењето на раката при 
цртање/сликање/моделирање/печатење... 

- Цртам 
- Сликам 
- Печатам 
- Моделирам 
- Конструирам 

ВУ-III/Б1 применува усвоени техники на работа; 

ВУ-III/Б2 вешто манипулира со материјалите за работа; 

ВУ-III/Б3 контролирано ги  движи рацете/дланките со 
зголемена прецизност, при што изведбата е доследна и 
со прикажување на детали 

ВУ-III/В да се запознае со ликовните принципи 
(ритам, контраст, градација и рамнотежа) 

 

- Сликање на темна подлога со светли 
бои 

- Симетрични форми 
- Асиметрични форми 
- Претставувам контраст на 

линија,боја,форма и големина 
- Цртам/сликам по фантазија 

ВУ-III/В1 претставува, преку набљудување и 
фантазија,значајни разлики во линија, големина, 
форма, боја(контраст); 

ВУ-III/В2 претставува,преку набљудување и фантазија, 
простор  и наизменично повторување (ритам); 
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- Цртам/сликам по набљудување 
- Користам  шари со повторување во 

ликовна творба 

 
 

ВУ-III/В3 препознава  тон и форма (градација); со 
помош на наставникот 

ВУ-III/В4 воочува распоред на елементи во една 
целина (рамнотежа) со помош на наставникот 

ВУ-III/Гда се запознае со ликовните елементи 
(точка, линија, боја, текстура, насока, форма, 
површина, простор, волумен и тон) 

- Создваме цртеж со примарни и 
секундарни бои 

- Користиме ладни и топли бои 
- Употребуваме  хроматски и ахроматски 

бои во ликовна творба 
- Моделираме едноставни и сложени 

форми (испакната и вдлабена форма, 
округла и аглеста форма од тесто, 
пластелин, глина, глинамол) 

- Цртаме со различни видови линии 
- Создаваме мазна/рапава текстура 

(преку туткање, сечење, кинење, 
перфорирање) 

 

ВУ-III/Г1 комбинира различни видови линии во 
ликовна целина; 

ВУ-III/Г2 разговара за чувството и симболиката на 
линијата (хоризонтална, вертикална, дијагонална, 
брановидна, спирална); со помош на наставникот 

ВУ-III/Г3 црта со точки (густо/ретко распоредување, 
темно/светло); 

ВУ-III/Г4 претставува едноставни и сложени форми; 

ВУ-III/Г5 моделира едноставен волумен (овошје, 
зеленчук, геометриски тела...); 

ВУ-III/Г6 моделира предмети со сложен волумен 
(кошница, животни...); со помош на наставникот 

ВУ-III/Г7 добива ахроматски тонови (бела-црна); со 
помош на наставникот 

ВУ-III/Г8 менува тон (затемнува и осветлува) со 
додавање бела и црна (хроматски тонови); со помош 
на наставникот 

ВУ-III/Г9 открива разлика помеѓу топли и ладни бои; 

ВУ-III/Г10 препознава примарни и секундарни бои; 

ВУ-III/Г11 разбира дека бојата овозможува 
преставување на простор; 

ВУ-III/Г12 самостојно реализира текстура 
(мазна/рапава) 

ВУ-III/Д да се оспособи за дводимензионално 
ликовно изразување (цртање, сликање, 
графика, колаж...) 

- Со еден печат оставаме исти и 
различни отпечатоци, со различни 
печати - различни отпечатоци); 

ВУ-III/Д1 интерпретира визуелни знаци/симболи во 
просторот што го опкружува (реклами, сообраќајни 
знаци, знамиња..) 
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- Комбинираме линии,форми и бои да 
создадам ликовна творба 

- Искажувам чувства 
- Употребувам колаж во ликовна творба 
- Монохромна слика 
- Релизира творба со тонско -

степенување-хроматски и ахроматски 
тонови 

- Достапни воспитно-образовни 
софтвери за цртање и дизајнирање 

 

ВУ-III/Д2 употребува неопходни и соодветни ликовни 
елементи и ликовни принципи за да ја изрази и 
претстави сопствената идеја преку цртеж/слика...;  

ВУ-III/Д3 разговара за своите мисли, чувства, изразени 
преку дводимензионалниот ликовен израз; 

ВУ-III/Д4 реализира тонски цртеж (светло-сенка); со 
помош на наставникот 

ВУ-III/Д5 употребува соодветно линии со различна 
дебелина, правец, интензитет, креирани со различни 
моливи (ХБ, Б1-Б12); 

ВУ-III/Д6 увидува разлика во трагите што ги оставаат 
различните видови моливи и нивните изразни 
можности; 

ВУ-III/Д7 слика монохромна слика; со помош на 
наставникот 

ВУ-III/Д8 слика со различни четки (тенка-дебела, тврда-
мека) согласно потребите на сликата; 

ВУ-III/Д9 избира подлоги, согласно потребите; 

ВУ-III/Д10 користи информатичка технологија за 
дводимензионално ликовно изразување; 

ВУ-III/Д11 црта/слика/печати/моделира по доживеано, 
сеќавање и фантазија; 

ВУ-III/Д12 истражува и открива нестандардни средства 
и нестандарни подлоги; 

ВУ-III/Д13  создава творба со печатење, комбинирајќи 
разни шаблони и пристапи; 

ВУ-III/Д14 декорира веќе готови предмети од 
опкружувањето комбинирајќи различни техники 
(печатење, сликање, цртање...); 

ВУ-III/Д15 изработува колаж комбинирајќи материјали 
(хартија, картон, текстил, лист); 
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ВУ-III/Ѓ да се оспособи за тридимензионално 
ликовно изразување  

- Моделираме 

- Конструира 3Д простор 

- Комбинирам  различни материјали при 

конструирањето 

- Заедно конструираме 

- Мојата уметничка скулптура 

 

ВУ-III/Ѓ1 користи материјали за моделирање, 
обликување, конструирање и уредување (глина, 
глинамол, хартија, пластика, амбалажа и други 
дидактички материјали) на 3Д форми; 

ВУ-III/Ѓ2 знае за местоположбата на објектите во 
просторот и ги претставува и конструира во 3Д простор; 

ВУ-III/Ѓ3 самостојно комбинира разни стандардни и 
нестандардни материјали при конструирањето, 
(хартија, картон, пластика), за да ја изрази сопствената 
идеја; 

ВУ-III/Ѓ4 самостојно избира соодветни материјали и 
пристап за да го организира просторот во согласност со 
сопствената идеја; 

ВУ-III/Ѓ5 интерпретира сопствено видување и 
доживување на одреден урбанистички простор, 
поврзувајќи ја неговата просторна организација со 
намената; 

ВУ-III/Ѓ6 употребува материјали за градење и 
конструирање соодветно на нивните својства и 
функции; 

ВУ-III/Ѓ7 организира пар/тим за да гради/конструира 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  МУЗИКА И СЦЕНСКИ ИГРИ (МСИ)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техникинаучење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

МСИ-III/А да демонстрира правилен пејачки 
став преку пеење песни во опсег ц1 - ц2 (до1 – 
до2) 

- Обработка на детски, уметнички, 
народни песни по слух по избор на 
наставникот со опсег  ц1 - ц2 (до1 – 
до2) 

 

МСИ-III/А1 пее со правилен пејачки став; 

МСИ-III/А2 интерпретирапесни во опсег   

ц1 - ц2 (до1 – до2) 

МСИ- III/Б да се оспособи да тактира четвртина 
и половина нотна вредност 

- Обработка на ритмички вежби од 4 
такта со примена на четвртина и 
половина нотна вредност 

МСИ-III/Б1 изведува ритмички вежби од четири такта 
со примена на четвртина и половина  нотна вредност 

МСИ-III/В да се оспособи да пее мелодиски 
вежби од 4 такта со тоновите сол, ми, фа 

- Обработка на мелодиски вежби од 4 
такта со тоновите сол, ми, фа со 
примена на ритмичкидетски музички 
инструменти 

МСИ-III/В1 пее мелодиски вежби од четири такта со 
тоновите сол, ми, фа со примена на ритмички детски 
музички инструменти 

МСИ-III/Г да прави разлика помеѓу вокална, 
инструментална  и вокално- инструментална 
музика 

 

 

- Слуша вокална, инструментална  и 
вокално- инструментална музика  

- „В’лтава“композитор Беджих Сметана 
(инструментална музика) 

- Песна од детски фестивал (вокално- 
инструментално дело) 

- (секој наставник може сам да избере 
соодветна композиција по слободен 
избор) 

МСИ-III/Г1 препознава вокална музика; 

МСИ-III/Г2  препознава инструментална музика; 

МСИ-III/Г3 препознава вокално - инструментална 
музика; 

МСИ-III/Г4  разликува видови изведби:  вокална, 
инструментална  и вокално- инструментална музика. 

 

МСИ-III/Д да  се оспособи да препознава и 
применува четвртина и половина нотна 
вредност 

- ритмички вежби од 4 такта со 
- четвртина и половина нотна вредност   

МСИ-III/Д1 разликува четвртина и половина нотна 
вредност; 

МСИ-III/Д2 применува четвртина и половина нотна 
вредност  во ритмичка вежба од четири такта 

МСИ-III/Ѓ да се запознае со виолински клуч - виолински клуч МСИ-III/Ѓ1 знае што е виолински клуч; 
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 МСИ-III/Ѓ2 објаснува за значењето на виолинскиот 
клуч; 

МСИ-III/Ѓ3  пишува виолински клуч 

МСИ-III/Е да се оспособи за примена на 
тоновите сол, ми, фа 

- мелодиски вежби од 4 такта со 
примена на тоновите сол, ми, фа 

МСИ-III/Е1 препознава тонови: сол, ми, фа; 

МСИ-III/Е2 разликува тонови: сол, ми, фа; 

МСИ-III/Е3 пишува тонови: сол, ми, фа 

МСИ-III/Е4 применува тонови: сол, ми, фа во 
мелодиска вежба од четири такта 

МСИ-III/Ж да се оспособи да свири на 
металофон (тоновите: сол, ми, фа) 

- Ритмички вежби од 4 такта; 
- мелодиски вежби од 4 такта со 

примена на тоновите сол , ми, фа; 

 

МСИ-III/Ж1 започнува да свири на металофон со 
примена на тоновите сол , ми, фа; 

МСИ- III/Ж2  применува еднакви и различни траења на 
тоновите сол, ми, фа; 

МСИ- III/Ж2  свири на металофон тоновите сол, ми, фа, 
со примена на четвртина и половина нотна вредност 

МСИ-III/З да развие интерес и љубов кон 
драмско-сценските уметности  

 

- Следење претстави во културни 
установи 

- Разговор со уметници (музички 
ибалетски уметници, актери,  сценски 
работници...) 

МСИ-III/З1 се однесува согласно правилата за 
однесување во театар/детска престава/опера/балет; 

МСИ-III/З2 следи дејство и дијалози на сцена, 
внимателно и вербално ги  изразува впечатоци од 
виденото; 

МСИ-III/З3 способен е да ги изразува впечатоците од 
претставата низ други уметнички форми; 

МСИ-III/З4 прави разлика помеѓу различни музичко-
сценски форми (театар, опера, балет) 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ (КР)  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техникинаучење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

КР-III/А да се запознае со некои занаети и 
вештини 

- Посети на занаетчиски работилници, 
дизајнерски ателјеа, архитектонски 
студија; 

- Разговараме за занаетчиски алатки и 
материјали за работа 

- Мали грнчари 
- Кроиме според шаблон 

 

КР-III/А1 набројува неколку видови на занаетчиски 
производи; 

КР-III/А2 знае неколку занаетчиски алатки за работа; 

КР-III/А3 изработува лични творби преку вајање, 
кроење според шаблон и сл. 

КР-III/Б да се изрази креативно преку 
креирање рачни изработки од предмети од 
опкружувањето 

- Создавам декоративни изработки 
- Реупотреба на предмети 

КР-III/Б1 креира изработки со предмети од 
опкружувањето; 

КР-III/Б2 смислува начини за повторна употреба на 
веќе употребените предмети (рециклира); 

КР-III/В да развие интерес и вештини за 
декорирање и дизајнирање 

- Го украсуваме просторот 
- Модна ревија 
- Достапни воспитно-образовни 

софтвери 

КР-III/В1употребува прибор и материјали за 
декорирање и дизајнирање; 

КР-III/В2 декорира по сопствено видување предмети; 

КР-III/В3 учествува во декорирањето на училишниот 
простор; 

КР-III/В4 користи  воспитно-образовни софтвери  за 
декорирање и дизајн (пр. црта во Paint, го печатат и го 
лепат на соодветен материјал/предмет) 

КР-III/Гда ги согледа пазарните можности на 
ракотворбите/дизајнерските творби 

- Активности за изработка на сувенири 
- Одделенски панаѓур 
- Училишен панаѓур 
- Фотографираме-продаваме 

КР-III/Г1 разбира за можноста од стекнување вредност 
за изработениот производ; 

КР-III/Г2 смислува начини за пазарно искористување на 
изработените производи; 
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КР-III/Г3 учествуваво претставување и промовирање на 
изработките на традиционалните начини (пазар, тезга, 
панаѓур); 

КР-III/Г4 предлага и посочува можни начини на 
употреба на добиените средства од продажбата на 
производите 

КР-III/Д да пее и придружува со ритмички 
детски музички инструменти 

 

 

- Пеам и свирам на ДМИ 
- Игра: Музичка прошетка низ 

Македонија (песни и ора од различни 
етнички заедници на Македонија и од 
светот) 

 
 

КР-III/Д1 пее и свири во помали групи со ритмички 
детски музички инструменти 

 

КР-III/Ѓ да се оспособува да танцува на 
слушаната музика 

- Танцуваме... 
- Осмислување кореографии за 

одредени музички творби 

КР-III/Ѓ1 знае да танцува во соодветен ритам на 
слушаната музика 

 

КР-III/Е да се оспособува да игра народно оро 
- Игра: Продолжи го орото со 

соодветниот чекор 
КР-III/Е1 игра народно оро 

КР-III/Ж да развие комуникациски вештини 
преку драма и сценски игри 

- Разговор без зборување-пантомима 

-  Едноставни драматизации 
- Aнализа на ситуации, постапки на 

познати ликови (од приказни, 
сликовници...) 

- Игри на улоги (Театар на маса) 

- Помагам на...(Помош на лик во дадена 
проблемска ситуација) 

- Куклена претстава 
- Драмско-сценски игри: играме балет, 

традиционални танци, модерни танци 

КР-III/Ж1 вербално/невербално и симболично се 
изразува на сцена;  

КР-III/Ж2 разбира вербални и невербални сигнали на 
другиот; 

КР-III/Ж3 воспоставува правила на дијалог и 
комуникација во сценските игри 

КР-III/З да развие социо-емоционални 
вредности 

 КР-III/З1 разликува добар од лош лик во претстава 

КР-III/З2 разговара за карактеристиките на лик од 
претстава; 
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КР-III/З3 манифестира емпатично однесување, во 
согласност со ликовите од претставата; 

КР-III/З4 доживува правда-неправда/добро-зло во 
драмската претстава/текст 

КР-III/Ѕ да ги согледа можностите на сценските 
средства за уметничко изразување 

 

 

 

 КР-III/Ѕ1 учествува во куклена претстава и изведува 
елементи на драматизација (ја држи куклата и изговара 
реплики); 

КР-III/Ѕ2 зема учество во драмско-сценски игри со 
подолги реплики и играње улоги; 

КР-III/ Ѕ3 користи глас,тело, движење и мимики за да 
се изрази при сценски настап; 

КР-III/Ѕ4 помага во изработка на кукли, костими и други 
сценски материјали и реквизити, како и во 
уредувањето и организирањето на сцената; 

КР-III/Ѕ5 учествува во изработка на некои елементи за 
сценографија и костимографија 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Програмско подрачје Годишен фонд на часови: 

(ориентациски за секое програмско подрачје) 

Природни форми на движења 24 

Атлетска АЗБУКА 16 

Гимнастичка АЗБУКА 16 

Ритам и танци 16 

Игри 24 

Движечки содржини од алтернативната околина 12 

 

 

ОПШТИ ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА ПО ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ  ОД ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Ученикот/ученичката:  

 да научи правилно да ги изведува основните движечки вештини (природни движечки форми - локомоторни, 
манипулативни и нелокомоторни); 

 да научи правилно да ги изведува елементарните облици на движечки вештини од разни категории; 

 да стекне знаења за концептите и за правилната изведба на изучените движечки вештини;  

 да се оспособи за социјални однесувања преку учеството во физичка активност; 

 да развие персонални вештини преку учеството во физичка активност;  

 да се запознае со важноста на телесниот развој;  
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 да развие моторички способности важни за кардио-респираторната издржливост, мускулната сила, флексибилноста, 
брзината, мускулната издржливост и др.) 

 да го разбере значењето на принципите и концептите за здравиот активен начин на живеење преку учеството во физичките 

активности; 

 да развие навики за безбедно движење во просторот при изведување на физичките активности; 

 да развие здрави навики. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ПРИРОДНИ ФОРМИ НА ДВИЖЕЊА  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување  

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ПФД – III/А  правилно да ги изведува 
основните форми на постројување и 
престројување во просторот 

- усовршување на поставување во колона, 
ред, круг 

- усовршување на природни форми на 
движења: различни видови на одење, 
трчање, фрлање, потскоци, скокови, 
качување, тркалање, висење, лазење, 
влечење, потиснување, носење и 
провлекување,  

- усовршување на различни форми на одење 
и трчање со правилно држење на телото (со 

ПФД – III/А1 знае да се поставува во 4 редици; 

ПФД – III/А2 знае да се поставува и движи во 
колона/и; 

ПФД – III/А3 знае да се поставува во круг; 

ПФД – III/А4 на дадена комада правилно се врти на 
лево и на десно. 

ПФД – III/Б правилно да ги изведува 
основните вежби за обликување  

ПФД – III/Б1 правилно изведува предрачување1, 
задрачување узрачување, одрачување и прирачување 
преку имитирање; 

                                                                 

1Предрачување: подигнување на раката/рацете напред хоризонтално испружена/и до висина на рамената  

Задрачување: подигнување на раката/рацете косо испружена/и кон назад  

Одрачување: подигнување на раката/рацете во страна хоризонтално испружена/и до висина на рамената  

Прирачување: приближување на раката/рацете испружена/и до телото 

Узручување: подигнување на раката/рацете испружена/и вертикално над глава 
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различна брзина, промена на правецот, 
насоката, темпото и ритамот) 

- усовршување на фрлање, фаќање, додавање 
на различни предмети и реквизити во 
различни правци 

- усовршување на потскоции скокови во место 
и движење: напред, назад, странично, 
двоножно и едноножно, прескокнување на 
предмети и реквизити наредени на 
подлогата  (палици, јажиња, нацртани линии 
и др.), галоп напред и во страна, детски 
потскоци, прескокнување на јаже,  игра со 
ластик. 

- усовршување на качување на различни 
начини и со различни положби на телото (по 
скали, рипстол, на коса површина и ниски 
справи, шведски сандак, клупа и др.) 

- усовршување на тркалања во различни 
правци на различни подлоги 

ПФД – III/Б2 правилно изведува претклон, отклон, 
заклон и засук преку имитирање; 

ПФД – III/Б3 правилно изведува предножување, 
заножување одножување и приножување. 

ПФД – III/В  правилно да ги  изведува 
основните природни форми на движења 
во различни средини и положби 
користејќи разни справи, предмети и 
реквизити 

ПФД – III/В1 правилно оди и трча со различна брзина и 
промена на правецот; 

ПФД – III/В2 правилно фрла, фаќа, додава  различни 
предмети и реквизити во различни правци; 

ПФД –III/В3 правилно потскокнува и скока во место и 
движење: напред, назад, странично, двоножно и 
едноножно; 

ПФД –III/В4 правилно се качува по скали, рипстол, на 
коса површина и ниски справи; 

ПФД–III/В5 правилно се тркала во различни правци на 
различни подлоги; 

ПФД – III/В6 правилно крева и носи предмети со 
различна големина, тежина и форма; 

                                                                 

Претклон: свиткување на трупот кон напред 

Отклон: свиткување на трупот во страна 

Затклон: испружување на трупот кон назад 

Засок: завртување на трупот во страна 

Предножување: подигнување на ногата испружена кон напред 

Заножување: подигнување на ногата испружена кон назад 

Одножување: подигнување на ногата испружена во страна 

Приножување: приближување на ногата испружена до потпорната нога 
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- усовршување на кревање и носење на 
предмети со различна големина, тежина и 
форма, самостојно, во парови и групно.  

- усовршување на влечење, туркање и 
потиснување во различни форми и положби. 

- усовршување на висење на различни справи 
и предмети (рипстол, ниско вратило...) 

- усовршување на провлекување низ 
различни справи, реквизити и предмети 

- усовршување на лазење на различни 
начини, површини и правци 

- усовршување на изведување на вежби за 
оформување на телото во различни 
положби,самостојно, во парови, со и без 
справи и реквизити 

- усовршување на различни моторички игри 
со примена на на природните форми на 
движења(одење, трчање, фрлање, фаќање,  
скокови, потскоци, качување, тркалање, 
висење, лазење, влечење, потиснување, 
носење и провлекување) во различни 
средини, користејки различни справи и 
реквизити. 

- активности насочени кон стекнување на 
здрави навики (хигиена, исхрана, спортска 
култура, социјализација...)  

 

ПФД–III/В7 правилно изведува влечење и потиснување 
во различни форми и положби; 

ПФД–III/В8 правилно изведува висење на различни 
справи; 

ПФД–III/В9 правилно изведува провлекување низ 
различни справи и реквизити; 

ПФД–III/В10 правилно изведува лазење на различни 
начини, површини и правци; 

ПФД–III/В11 правилно изведува различни видови на 
моторички игри. 

ПФД –III/Г да разие моторичките 
способности при изведување на 
природните форми на движење 

ПФД–III/Г1 покажува промена во брзината на 
движење2;  

ПФД–III/Г2 покажува промена во издржливоста2 при 
движење; 

ПФД–III/Г3 покажува промена во  координацијата2 на 
целото тело при движењето; 

ПФД–III/Г4 одржува рамнотежа2 во различни положби 
и движења; 

ПФД–III/Г5 покажува промена во силата2 на одделни 
делови на телото и на целото тело; 

ПФД–III/Г6 покажува промена во флексибилноста2 на 
одделни делови на телото; 

ПФД – III/Д да разие психолошки 
особини при изведување на пририодните 
форми на движење  

ПФД–III/Д1 изразува позитивни емоции низ игра; 

ПФД–III/Д2 покажува самодоверба при изведување на 
природните форми на движење; 

                                                                 

2Стандардизирана батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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ПФД–III/Д3 упорен/упорна е и истраен/истрајна при 
изведување на природните форми на движење (игри). 

ПФД – III/Ѓ да се оспособи за соодветно 
социјално однесување при изведување 
на природните форми на движење 

ПФД–III/Ѓ1 другарски се однесува и соработува во 
групата при изведување на природните форми на 
движење; 

ПФД–III/Ѓ2 ги почитува правилата и фер-плеј играта. 

ПФД – III/Е  да разие  здрави навики и 
навики за безбедно движење во  
просторот при изведување на 
природните форми на движење 

ПФД–III/Е1 знае што е здрава храна;  

ПФД–III/Е2 вежба редовно; 

ПФД–III/Е3 има навика правилно да го држи телото; 

ПФД–III/Е4 почитува правила за безбедно однесување 
при физичка активност; 

ПФД–III/Е5 Ја чува околината во која се движи и 
вежба. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  АТЛЕТСКА АЗБУКА  

Поединечна цел  Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

АА –III/А  - правилно да ги  изведува 
основните движечки форми од  
атлетската азбука 

- совршување на атлетско одење и трчање со 
промена на правец и брзина 

- усовршување на  атлетско одење и трчање 
со извршување на различни задачи. 

- усовршување на атлетско одење и трчање со 
пренесување на товар, во ограничен 
простор, до одредена цел.  

- усовршување на атлетско одење и трчање со 
извршување различни задачи.  

АА –III/А1 правилно атлетски чекори  со промена на 
правец, ритам и брзина; 

АА –III/А2 правилно атлетски трча со промена на 
правец, ритам и брзина; 

АА –III/А3  правилно скока со двоножен отскок, од 
место и со залет; 

АА –III/А4  правилно скока со едноножен отскок од 
место и со залет; 
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- Игри за брзо реагирање.  
- усовршување на скокање на различни 

начини од место и со залет со едноножен и 
суножен отскок и суножен доскок.  

- усовршување на скокање преку различни 
препреки. 

- усовршување на прескокнување на 
определени далечини од место и со залет со 
едноножен и суножен отскок и суножен 
доскок.  

- усовршување на фрлање различни предмети 
(топчиња со различна форма, големина и 
обем, фризби, обрач...) во различни цели 
(мета, гол, кош, обележана површина, 
корпа, кутија...),на различни начини и 
положби, во далечина.  

- Штафетни и елементарни игри со одење, 
трчање, скокање и фрлање. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АА – III/А5 правилно изведува фрлање различни 
предмети во определена цел со една и две раце;  

АА –III/Б да разие моторички 
способности при изведување на 
движечките форми од атлетската азбука 

АА–III/Б1 покажува промена во брзината3 на 
движење; 

АА–III/Б2 покажува промена во издржливоста4 при 
движење; 

АА–III/Б3 покажува промена во   координацијата4 на 
целото тело при движењето;  

АА–III/Б4 одржува рамнотежа4 во различни положби и 
движења; 

АА–III/Б5 ја подобрува силата4; 

покажува промена во силата на одделни делови на 
телото и на целото тело; 

АА–III/Б6 ја подобрува флексибилноста4. 

покажува промена во флексибилноста4 на одделни 
делови на телото. 

АА –III/В да  разие психолошки особини 
при изведување на движечките форми од 
атлетската азбука   

AA–III/В1 упорен и истраен е при изведување на 
основните движења од атлетската азбука; 

АА–III/В2 покажува самодоверба при изведување на 
основните движења од атлетската азбука; 

АА–III/В3 дисциплиниран е при изведување на 
основните движења од атлетската азбука. 

АА –III/Г  да се оспособи за соодветно 
социјално однесување при изведување 
на движечките форми од атлетската 
азбука 

АА – III/Г1 почитува правила на однесување при 
примена на основните движечки форми во атлетската 
азбука. 

АА –III/Д  да разива здрави навики и 
навики за безбедно движење во 

ПФД–III/Д1 знае што е здрава храна;  

                                                                 

3Стандардизирана батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 



142 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

просторот при изведување на 
движечките форми од атлетската азбука 

 
 

ПФД–III/Д2 вежба редовно; 

ПФД–III/Д3 правилно го држи телото; 

ПФД–III/Д4 почитува правила за безбедно однесување 
при физичка активност. 

 

 

ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ГИМНАСТИЧКА АЗБУКА4 

Поединечна цел  Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ГА-III/А  правилно да ги  изведува 
основните движечки форми од 
гимнастичката азбука  

- Усовршување гимнастичко одење 
- Вежби за обликување и превенирање на 

деформитети без и со справи (палки, ленти, 
јажиња, обрачи, чуњеви, топчиња и сл.) со и 
без придружба на музика. 

- Гимнастичи игри со имитирање на животни, 
појави и предмети  

- усовршување на вежби на партер: тркалање, 
лулање во сед, колут напред на коса 
површина. 

- усовршување на висови и потпори (прости и 
мешани) 

- усовршување на  вежбите за рамнотежа: 
одење по линија, напред, странично и назад. 

- усовршување на одења на шведска клупа 
(напред, странично, назад) 

ГА-III/А1 правилно гимнастички оди; 

ГА-III/А2 правилно изведува вежби за обликување без 
справи со и без придружба на музика; 

ГА-III/А3 правилно изведува вежби за обликување со 
справи со и без придружба на музика; 

ГА-III/А4 правилно изведува колут напред; 

ГА-III/А5 правилно изведува колут назад;   

 ГА-III/А6 правилно изведува висови; 

ГА-III/А7 правилно изведува потпори; 

ГА-III/А8 правилно изведува одење на ниска 
гимнастичка греда; 

ГА-III/А9 правилно наскокнува на шведски сандак со 
едноножен и двоножен отскок и двоножен доскок. 

                                                                 

4Поими од гимнастичката азбука: Висови: положби при кои ученикот се наоѓа под точката на контакт со справата 

 Потпори: положби при кои ученикот се наоѓа над точката на контакт со справата, а во зависност од тоа дали контактот со справата е со рацете се нарекуваат прости потпори или 
контактот е со рацете и со друг дел од телото (нозете) мешани потпори. 
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ГА –III/Б  да разие  моторички 
способности при изведување на 
движечките форми од гимнастичката 
азбука 

- усовршување на наскок на шведски сандак 
со едноножен и суножен откскок и суножен 
доскок  

- Полигони со совладување на справи 

ГА–III/Б1 покажува промена во брзината5 на движење;  

ГА–III/Б2 покажува промена во издржливоста5 при 
движење;  

ГА–III/Б3 покажува промена во   координацијата5 на 
целото тело при движењето;  

ГА–III/Б4 одржува рамнотежа5 во различни положби и 
движења;  

ГА–III/Б5 покажува промена во силата5 на одделни 
делови на телото и на целото тело; 

ГА–III/Б6 покажува промена во флексибилноста5 на 
одделни делови на телото. 

ГА –III/В да разие психолошки особини 
при изведување на движечките форми од 
гимнастичката азбука 

 ГА–III/В1 упорен и истраен е  при изведување на 
основните движења на гимнастичките вежби; 

ГА–III/В2 покажува самодоверба при изведување на 
основните движења од гимнастичката азбука; 

ГА–III/В3 дисциплиниран е при изведување на 
основните движења од гимнастичката азбука. 

ГА –III/Г да се оспособи за соодветно 
социјално однесување при изведување 
на движечките форми од гимнастичката 
азбука 

ГА-III/Г1 почитува правила на однесување при изведба 
на основните движечки форми од гимнастичката 
азбука. 

ГА –III/Д  да разие здрави навики и 
навики за безбедно движење во 
просторот при изведување на 
движечките форми од гимнастичката 
азбука 

ГА-III/Д1 има навики за лична хигиена; 

ГА-III/Д2 правилно се грижи за хигиената на 
спортската опрема; 

ГА-III/Д2 правовремено реагира при движење во 
различни ситуации; 

ГА-III/Д3 безбедно се движи во просторот. 

                                                                 

5Стандардизирана батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  РИТАМ И ТАНЦИ6 

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

РТ–III/А правилно да ги изведува 
основните движечки форми од танци и 
народни ора изведени во ритам  

- Усовршување на различни начини на одење 
и трчање со зададен ритам и музичка 
придружба. 

- Имитирање на животни, појави и предмети, 
со музичка и ритмичка придружба 

- Усовршување на движења во место и во 
простор (нишења, бранувања, кружења, 
паѓања). 

- Усовршување на одредени движења во 
ритам со користење на справи и реквизити 

- Движења со поодделни делови на телото и 
целото тело.  

- Изведување на детски танци 
- Изведување натанцови игри и ора 

 

РТ–III/А1 правилно изведува моторички движења 
проследени со ритам и музика; 

РТ–III/А2 правилно изведува детски танци; 

РТ–III/А3 правилно изведува танцови игри; 

РТ–III/А4 правилно изведува ора. 

РТ–III/-Б да  разие моторички 
способности при изведување на 
едноставни движења од танци и народни 
ора 

И–II/Б1 покажува промена во брзината на движење; 

И–II/Б2 покажува промена во издржливоста при 
движење; 

И–II/Б3 покажува промена во   координацијата на 
целото тело при движењето;  

И–II/Б4 одржува рамнотежа во различни положби и 
движења;  

И–II/Б5 покажува промена во силата на одделни 
делови на телото и на целото тело;  

И–II/Б6 покажува промена во флексибилноста на 
одделни делови на телото. 

                                                                 

6Танц: ритмичко движење на телото најчесто во склад со звуците на музиката. 

Темпо: брзина со која се изведуваат композицијата или некои нејзини делови. 

Ритам: тек од звуци и тонови со различно времетраење. 
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РТ–III/-В да разие психолошки особини 
при изведување на едноставни движења 
од танци и народни ора 

РТ-III/В1 изразува позитивни емоции низ танцови 
игри; 

РТ – III/В2 упорен и истраен е при изведување на 
детските танци, танцовите игри и народните ора; 

РТ–III/В3 покажува самодоверба при изведување на 
ритмичките движења; 

РТ–III/В4 препознава естетско движење. 

РТ–III/-Г да се оспособи за соодветно 
социјално однесување при изведување 
на едноставни движења од танци и 
народни ора 

РТ–III/Г1 почитува правила на однесување при 
изведба на едноставните танци, игри и ора; 

РТ–III/Г2 другарски се однесува и соработува во 
групата при изведба на едноставните танци, игри и 
ора. 

РТ–III/-Д да разие здрави навики и 
навики за безбедно движење во 
просторот при изведување на едноставни 
движења од танци и народни ора 

РТ-III/Д1 вежба редовно; 

РТ–III/Д2 поседува навики за лична хигиена. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ИГРИ  

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

И-III/А правилно да ги изведува 
природни движечки форми преку учество 
во разни елементарни и штафетни игри 

- Разни елементарни и штафетни игрисо и без 
реквизити 

- Посложени игри со балони и со топки со 
различна големина, форма, тежина, обем, со 
различни делови од телото 

- Усовршување на одбивање, додавање 
водење и тркалање на различни топки на 
различни начини.  

- Водење топка право и со промена на 
правец. 

- Тркалање, фрлање, додавање и фаќање на 
разни видови на топки со две раце во место 
и движење. 

- Различни традиционални и креативни игри 
со топка  

- Штафетни и елементарни игри со топка...  
- Различни видови на полигони со и без 

реквизити  

 

И-III/А1 умее правилно да игра едноставни моторички 
игри со одење и трчање; 
И-III/А2 умее правилно да игра едноставни моторички 
игри со поскоци и скокови;  
И-III/А3 умее правилно да игра едноставни моторички 
игри со фрлање и фаќање (со помгала и реквизити со 
различна форма и големина);  
И-III/А4 умее правилно да игра едноставни моторички 
игри за развој на рамнотежа и прецизност; 
И-III/А5 умее правилно да игра едноставни 
елементарни игри;   
И-III/А6 умее правилно да  игра едноставни штафетни 
игри. 

 

И –III/Б да  разие моторички способности 
при изведување на игрите 

И-III/Б1 покажува промена во брзината7 на движење; 

И–III/Б2 покажува промена во издржливоста8 при 
движење; 

И–III/Б3 покажува промена во   координацијата8 на 
целото тело при движењето;  

И–III/Б4 одржува рамнотежа8 во различни положби и 
движења;  

                                                                 

7Стандардизирана батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, FITNESSGRAM) 
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И–III/Б5 покажува промена во силата8 на одделни 
делови на телото и на целото тело;  

И–III/Б5 покажува промена во флексибилноста8 на 
одделни делови на телото. 

И –III/В  да  разие психолошки особини 
при изведување на игрите 

И-III/В1 искажува емоции при играње со соучениците 
(се воздржува, знае да се радува на победата, прифаќа 
пораз). 

И –III/Г да се оспособи за соодветно 
социјално однесување при изведување 
на игрите 

И-III/Г1 почитува правила на однесување во игрите; 

И-III/Г2  другарски се однесува и соработува со 
другите во игра; 
И-III/Г3 искажува поддршка на својот тим (усно и во 
игра); 

И-III/Г4 изразува позитивни емоции воигрите. 

И –III/Д  да  разие здрави навики и 
навики за безбедно движење во 
просторот при изведување на игрите  

И-III/Д1 вежба редовно; 

И–III/Д2 поседува навики за лична хигиена; 

И–III/Д3 правилно се грижи за хигиената на спортската 
опрема; 

И-III/Д4 правовремено реагира при движење во 
различни ситуации; 

И-III/Д5 безбедно се движи во просторот. 
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ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ:  ДВИЖЕЧКИ СОДРЖИНИ ОД  АЛТЕРНАТИВНАТА ОКОЛИНА8 

Поединечна цел Предлог активности и 

стратегии/техники на учење и поучување 

Резултати од учењето 

Ученикот / ученичката: 

ДСАО-III/А правилно да ги изведува 
основните движечки форми во различни 
средини  

- Пливање: активности на вода со задачи 
дадени во вид на игра, вежби за 
прилагодување на отпорот на водата, 
потопување на главата во вода, гледање 
под вода, издишување под вода, 
одржување на вода, скок на нозе во вода, 
поврзување на вежбите за прилагодување 
во вода низ различни  елементарни игри во 
плитка вода. 

- Зимски активности: игри на снег, санкање, 
лизгање на лед, скијање (вежби за 
навикнување на скии, качување на скии, 
вртење со скии на рамна површина во 
место, спуштање право, спуштање со 
заплужување, елементарни ликови).  

- Возење: тротинет, велосипед (со 2 или 3 
тркала) и ролери. 

- Пешачење, ориентациони движења и 
качувања по вештачка карпа. 

 

ДСАО-III/А1 правилно и контролирано изведува 
активности во водена средина; 

ДСАО-III/А2 правилно лизга (со лизгалки, санка, скии, 
во различни услови); 

ДСАО-III/А3 правилно управува со тротинет, 
велосипед и ролери. 

ДСАО- III/Б да разие моторички 
способности изведување на движечки 
содржини од алтернативната околина 

ДСАО-III/Б1 покажува промена во брзината на 
движење; 9 

ДСАО-III/Б2 покажува промена во издржливоста10 при 
движење;  

ДСАО-III/Б3 покажува промена во   координацијата10 
на целото тело при движењето;  

ДСАО-III/Б4 држи рамнотежа10 во различни положби и 
движења;  

ДСАО-III/Б5 покажува промена во силата10 на одделни 
делови на телото и на целото тело; 

ДСАО-III/Б6 покажува промена во флексибилноста10 
на одделни делови на телото. 

                                                                 

8Активностите и резултатите ќе се остварат во зависност од  од условите кои ги поседува училиштето и околината каде што се наоѓа училиштето (инфраструктурни, природни)  

9Стандардизирана батерија на тестови за проценка на моторички способности и мерки за проценка на антропометриските карактеристики (EUROFIT, SLOFIT, 
FITNESSGRAM) 



149 

НОВА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ 

ДСАО- III/В да разие психолошки особини 
изведување на движечки содржини од 
алтернативната околина 

 

 

 

 

 

ДСАО-III/В1 искажува позитивни емоции приучество 
на активности во водена средина; 

ДСАО-III/В2 искажува позитивни емоции при учество 
во зимски активности; 

ДСАО-III/В3 искажува позитивни емоции при 
управување со ролери, тротинет и велосипед; 

ДСАО-III/В4 искажува позитивни емоции при 
пешачење во природа; 

ДСАО-III/В5 искажува позитивни емоции при 
ориентациони движења; 

ДСАО-III/В6 искажува позитивни емоции при качување 
на вештачка карпа; 

ДСАО-III/В7 почитува правила на однесување при 
движења во различни средини; 

ДСАО- III/Г да се оспособи за соодветно 
социјално однесување изведување на 
движечки содржини од алтернативната 
околина 

ДСАО-III/Г1 ги почитува правилата на однесување во 
соодветна ситуација;  

ДСАО-III/Г2 дава придонес во реализирање на 
задачите. 

ДСАО- III/Д да разива здрави навики и 
навики за безбедно движење во 
просторот изведување на движечки 
содржини од алтернативната околина 

ДСАО-III/Д1 се грижи за средината околу  

себе; 

ДСАО-III/Д2 правилно се грижи за хигиената на 
спортската опрема; 

ДСАО-III/Д3 правовремено  реагира при движење во 
различни ситуации; 

ДСАО-III/Г4 безбедно се движи во средината. 

 

 

 

 


