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Легенда: 
ЗНАК ЗНАЧЕЊЕ 

* целосно усвоени наставните содржини, поими, 
+ делумно усвоени наставни содржини, поими; 
- потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните содржини, поими 

 
 
 
 

 
 
 

  



ФОРМАТИВНО ОЦЕНУВАЊЕ ПО ОПШТЕСТВО за I одделение  ЧЕК ЛИСТИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Изработила: Весна Гагаловска, наставник во ООУ „ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ” – БИТОЛА   
 

 
Teмa: ЈАС СУМ ДЕТЕ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Се претставува себеси, наведувајќи ги името и презимето, 
адресата и местото на живеење и датумот и местото на 
раѓање и се идентификува според пол (како момче или 
девојче) и возраст 

                             

Го објаснува роденденот како ден кога е роден/родена                              
Илустрира одбележување (прославување) на родендените 
со пример 

                             

Воочува сличности и разлики со другите во паралелката во 
однос на адресата и местото на живеење. 

                             

Ги набројува месеците во годината, почитувајќи го нивниот 
редослед. 

                             

Разликува кој во паралелката е роден порано, а кој подоцна 
во годината (според редоследот на месеците во годината). 

                             

Именува позитивни особини кај себеси и ги споредува со 
позитивните особини кај другите. 

                             

Разликува сегашност од минато и иднина во сопствениот 
животен тек и ја препознава важноста за организирање на 
времето. 

                             

Опишува што може и знае сега, што можел/можела и 
знаел/знаела во минатото, а што би сакал/сакала да може и 
да знае во иднина. 

                             

Ги именува деновите во неделата и идентификува кој ден на 
кој му претходи и следи. 

                             

Правилно ги применува поимите вчера, денес, утре.                              
Опишува што ново научил/научила да прави денес во однос 
на вчера и минатата недела, а што би сакал/сакала да научи 
да прави утре и следната недела. 

                             

Објаснува како децата (вклучувајќи се и себеси) постепено ги 
развиваат своите вештини и способности. 
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Објаснува како вложувањето труд придонесува за 
стекнување на тоа што го знае и тоа што умее да го прави 

                             

Идентификува коруптивни активности и ја наведува нивнта 
негативна страна. 

                             

 Препознава и именува чувства на радост, тага, страв и 
лутина кај себеси и кај другите. 

                             

Препознава ситуации од секојдневниот живот кои ги 
предизвикуваат и во кои се манифестираат чувствата на 
радост, тага, страв и лутина. 

                             

Опишува како се чувствува и што прави кога е 
радосен/радосна, тажен/тажна, исплашен/исплашена и 
налутен/налутена. 

                             

Ги препознава различните начини на манифестирање на 
љубовта (со зборови, преку движења и постапки). 

                             

Ја објаснува важноста од манифестирање на љубовта кон 
блиските во сопственото опкружување. 

                             

Ги препознава и именува особините на добрите другари.                              
Ги опишува постапките кои се карактеристични за 
другарувањето (во училиштето, во соседството). 

                             

Наведува различни игри со другарите кои придонесуваат за 
јакнење на другарството. 
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Teмa: : ЈАС СУМ УЧЕНИК 

 
 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Се претставува себеси како ученик/ученичка и ја наведува 
паралелката и училиштето во кое учи. 

                             

Ја опишува просторната организација на училницата и ја 
објаснува училницата како заеднички простор на сите 
ученици од паралелката (вклучувајќи се и себеси). 

                             

Ја објаснува улогата на училиштето како средина за учење и 
дружење. 

                             

Ја објаснува улогата на учениците во грижата за 
уредувањето, уредноста и хигиената во училницата. 

                             

Го опишува патот меѓу училницата и училишниот двор и 
другите битни простории во училиштето. 

                             

Ги наведува правилата за одржување на личната хигиена 
при користење на тоалетите и трпезаријата и за одржување 
на хигиената на овие простории. 

                             

Ја објаснува улогата на учениците во грижата за хигиената 
во училиштето и училишниот двор 

                             

Ги наведува правилата за однесување во училницата, 
училиштето и училишниот двор (забрана за трчање во 
ходниците/по скалите, за користење навредливи зборови, за 
агресивно однесување кон соучениците) и начините за нивно 
почитување. 

                             

Го наведува датумот на кој се слави патрониот празник на 
училиштето и наведува што претставува патрониот празник. 
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Ја опишува улогата на наставникот/наставничката како лице 
задолжено да им помогне на учениците да го научат она што 
се бара по различните предмети и да научат други работи 
кои се важни за животот во училиштето и надвор од него. 

                             

Ја опишува улогата на учениците, вклучувајќи се и себеси, 
како одговорни да ги почитуваат насоките на 
наставникот/наставничката за тоа како и што да учат. 

                             

Ја споредува одговорноста на наставниците и на учениците 
– наставниците да се трудат да ги научат учениците, а 
учениците да се трудат да научат. 
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Teмa: МОЈОТ ДОМ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Го опишува домот и ги идентификува просториите во домот и 
објаснува за што се користат 

                             

Ги наведува членовите на своето семејство, односно 
членовите на заедницата во која живее. 

                             

Ги опишува односите меѓу членовите во 
семејството/заедницата во која живее (родители – деца, 
старатели – деца, браќа/сестри). 

                             

Ја објаснува разноликоста во семејствата (семејство со еден 
или двајца родители и со едно или повеќе деца, со родители 
кои живеат разделени, проширено семејство, старателско 
семејства, згрижувачко семејство) 

                             

Ја објаснува улогата на возрасните во грижата за домот и за 
децата. 

                             

Ги наведува и објаснува постапките за одржување на 
личната хигиена со одговорно користење на водата. 

                             

Идентификува каде се фрла отпдот од домаќинството                              
Ја објаснува својата улога и улогата на членовите на 
семејството во одржување на хигиената во домот. 

                             

Ги разликува задолженијата и одговорностите на возрасните 
и децата во семејството/домот. 

                             

Објаснува дека и машките и женските членови на 
семејството се еднакво одговорни за грижата во домот (за 
одржување на хигиената, за готвењето и сл.). 

                             

Разликува постапки кои придонесуваат за меѓусебно 
почитување на членовите на семејството/заедницата и 
заедничкото живеење од постапки кои го нарушуваат тоа. 

                             

Наведува активности на членовите на 
семејството/заедницата во текот на денот, вклучително и 
сопствените. 
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 Наведува примери за користење на слободното време 
(преку игра, читање, гледање телевизија, цртање, заеднички 
игри со други, спортување, работа во двор, пешачење...) 

                             

Објаснува како треба да се организира слободното време 
(игра со другарите, гледање телевизија, слушање музика, 
компјутерски игри, други слободни активности...) за да се 
задоволи потребата за игра, но и обврските поврзани со 
домот и училиштето. 
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Teмa: МЕСТОТО ВО КОЕ ЖИВЕАМ 

 
СТАНДАРДИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 

                    

         

Го именува и опишува местото во кое живее (град/село), ја 
именува државата и го препознава нејзиното знаме 

                             

Ги набројува најважните локации во местото на живеење и 
објаснува зошто служат (продавница/маркет, пазар, 
амбуланта/болница, аптека и други). 

                             

Идентификува професии на луѓето кои работат во нив 
(продавач, лекар, медицинска сестра, аптекар). 

                             

Препознава и опишува безбедни места за игра (игралиште, 
парк, двор...). 

                             

 Разликува безбедно од небезбедно место за игра и 
движење 

                             

 Се ориентира во просторот: лево-десно и напред-назад.                              
Прави разлика меѓу улица, пешачки премин, тротоар, 
крстосница, велосипедска патика. 

                             

Препознава основни сообраќајни знаци и семафор.                              
Опишува и споредува безбедно од небезбедно движење во 
сообраќајот (како пешак, велосипедист и патник во возило и 
сл.). 

                             

Ги предвидува последиците од непочитувањето на 
правилата за безбедност во сообраќајот. 

                             

Ги наведува телефонските броеви на брзата помош, 
полицијата и пожарната. 

                             

Ги објаснува улогите на брзата помош, пожарната и 
полицијата и ги поврзува со конкретни ситуации. 

                             

 
 


