
 
ТЕМАТСКО-ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

Предмет: ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНФОРМАТИКА 

Teмa:             МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА    ( 8 часа)            

Изготвиле: Стручен актив на IV одделение Од Битола 
Адаптирале: Од ООУ: 

содржини  
(и поими) 

стандарди за оценување часови активности средства следење на 
напредокот  

 
1. Подготовка на 
мултимедијална 
презентација 
(фонт, слајд, 
дизајн на слајд, 
графички објект, 
анимација, 
транзиција). 

• Избира програма за 
подготовка на 
мултимедијална 
презентација. 
 

• Избира дизајн на 
слајд. 
 

• Избира соодветен 
распоред на елементи 
на слајд. 
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Наставникот демонстрира како се 
отвора соодветна програма за 
креирање мултимедијална 
презентација и како се избира дизајн 
на слајдовите со соодветен распоред 
на елементите.  
 
Учениците ги повторуваат и ги 
вежбаат постапките кои ги 
демонстрирал  наставникот. 
 

компјутер, 
лаптоп 

усни одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или 
од соучениците 

 
практични 
изработки, 
непосредно 
поврзани со 
стандардите 

 
 
 
 
2. Подготовка на 
мултимедијална 
презентација 
(фонт, слајд, 
дизајн на слајд, 
графички објект, 
анимација, 
транзиција). 

• Пишува текст на слајд, 
користејќи фонтови со 
различен стил, боја и 
големина. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Наставникот демонстрира како се 
избира соодветна јазична 
поддршка (на македонски јазик, на 
албански јазик, на турски јазик, на 
српски јазик, на босански јазик или 
на англиски јазик) и како се пишува 
текст на насловниот слајд.  
Учениците ги повторуваат и ги 
вежбаат постапките кои ги 
демонстрирал наставникот.  
Наставникот демонстрира како се 
менува големината, бојата и 
стилот на фонтот и како се менува 
позицијата на текстот на слајдот.  
 
Учениците го вежбаат истото. 

компјутер, 
лаптоп 

 
 
 
усни одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или 
од соучениците 

 
практични 
изработки, 
непосредно 
поврзани со 
стандардите 
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3. Подготовка на 
мултимедијална 
презентација 
(фонт, слајд, 
дизајн на слајд, 
графички објект, 
анимација, 
транзиција). 

• Додава, преместува, 
копира и брише 
слајдови. 

 
 

• Додава и уредува 
графички објекти на 
слајд. 
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Наставникот демонстрира како се 
отвора нов слајд, како се пишува 
текст на слајдот со промени на 
фонтовите и позицијата на 
текстот.  
Учениците го вежбаат истото.  
Потоа наставникот демонстрира 
како се „увезуваат“ готови 
текстови и графички објекти 
(илустрации, графикони и сл.) на 
слајдот, а учениците го 
повторуваат и го вежбаат истото. 

компјутер, 
лаптоп 

усни одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или 
од соучениците 

 
практични 
изработки, 
непосредно 
поврзани со 
стандардите 

 
4. Подготовка на 
мултимедијална 
презентација 
(фонт, слајд, 
дизајн на слајд, 
графички објект, 
анимација, 
транзиција). 

 
• Применува анимација 

на делови од слајдот. 
 

• Применува транзиција 
од еден до друг слајд. 
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Наставникот демонстрира како се 
внесува анимација во слајдовите и 
како се менува транзицијата на 
слајдовите.  
 
Учениците го повторуваат истото. 

 

компјутер, 
лаптоп 

усни одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или 
од соучениците 
 
практични 
изработки, 
непосредно 
поврзани со 
стандардите 

 
 
 
5. Подготовка на 
мултимедијална 
презентација 
(фонт, слајд, 
дизајн на слајд, 
графички објект, 
анимација, 
транзиција) 

• Подготвува 
презентација на дадена 
тема или на тема по 
избор со користење на 
сите елементи и ја 
сочувава на компјутер 
 

• Ја покажува 
презентацијата на 
компјутер (ја вклучува 
и ги менува 
слајдовите) 
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Учениците се распоредуваат во 
групи во корелација со содржини од 
природни науки и општество или 
друг предмет изработуваат 
презентација. Секоја група 
одлучува на која тема од нивниот 
наставен предмет ќе подготвуваат 
презентација од 8 до 10 слајда. 
Потоа ја подготвуваат 
презентацијата, примену вајќи ги 
сите учени елементи.  
 

компјутер, 
лаптоп 

 
 
усни одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или 
од соучениците 
 
практични 
изработки, 
непосредно 
поврзани со 
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Ученците  креативно применуваат 
повеќе варијанти на елементите 
(фонтови, голе мини, бои, 
илустрации, анимации итн.).  
Подготвените презентации се 
презен тираат пред сите, а во 
презентацијата учествуваат сите 
членови на групата. 

стандардите 

6. Проверка   на 
стекнатите знаења 

• Подготвува 
мултимедијална 
презентација 
користејќи фонтови со 
различен стил, боја и 
големина, анимација 
и транзиција во слајд 
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Учениците  одговараат на квизови 
(куси тестови) кои се дел од 
поучувањето 

компјутер, 
лаптоп 
тест 

одговори на 
квизови 
 (куси тестови) 
кои се дел од 
поучувањето 


