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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 

сценарио за часот 
 средства следење на 

напредокот 

1. Видови 
живеалишта  
 
Поими 
(живеалиште, 
шума, езеро, 
ливада, бара) 
 

• Идентификува 
и опишува 
различни 
услови во 
различни 
живеалишта 
(шума, езеро, 
ливада, бара). 
 

1 
 

Воведна активност 
 Учениците ја фрлаат коцката на која има сликички со 
животни од реазлични живеалишта . Го препознаваат 
животното и кажуваат се што знаат за него.(името на 
животното, каде живее, со што се храни....) 
Главни активности  
Учениците преку визуелна презентација се 
запознаваатсо шумата, езерото, ливадата и барата како 
живеалишта, а потоа ги опишуваат различните услови за 
живот во нив.  
 
Завршна активност-извлекување заклучоци            • 
Учениците, поделени во мали групи/парови, 
изработуваат постер за животни и растенија кои живеат 
во шума, езеро, ливада и бара. 
 
Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

ливчиња 
хартија (1/4 
од А4) -по 
едно за секој 
ученик табла 
или хамер 
 
коцка со 
слики од 
животни 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

2. Видови 
живеалишта  
 
Поими 
(живеалиште, 
шума, езеро, 
ливада, бара) 
 

 

• Учениците со 
наставникот 
прават 
прошетка во 
близина на 
училиштето, ја 
набљудуваат 
непосредната 
околина и 
дискутираат за 
локалните 
животни и 
растенија и 
нивните 
живеалишта. 
 

1 
 

Воведна активност. 
Учениците се подготвуваат за набљудување во 
блиската околина.Наставникот кажува со која цел се 
оди на набљудувањето и на што треба да се обрни 
внимание.  

Главна активности-искуствено учење             
• Во текот на набљудувањето учениците дискутираат, 
бележат, фотографираат растенија и животни кои ги 
затекнале во тоа живеалиште. 
 
 

Завршна активност-извлекување заклучоци  
• Учениците по набљудувањето од своите белешки и 
фотографии во работен лист цртаат по едно животно и 
растение и пишуваат некој интересен факт за нив. 
 

Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

• Непосредна 
околина, 
хартија за 
пишување, 
фотоапарат, 
моливче, 
фломастери 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

3. Видови 
живеалишта  
 
Поими 
(живеалиште, 
шума, езеро, 
ливада, бара) 
 

 

• Набројува 
растенија и 
животни кои 
живеат во 
шума, езеро, 
ливада и 
бара. 
 

1 
 

Воведна активност 
• Учениците се делат на 4 групи. Секоја група 
представува едно живеалиште (шума, бара, езеро, 
ливада). Давање насоки за работа.  
Главна активности-искуствено учење  
• Учетниците влечат по пет сликички на која се 
представени животни и растенија од различни 
живеалишта :шума, езеро, ливада и бара.Ги 
споредуваат животните и растенијата и ги стават во 
живеалиштето на кое припаѓаат.При оваа активност се 
користи техниката вртелешка. 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  

 • Во работен лист учениците илустрираат примери на 
растенија и животни кои живеат во различни 
живеалишта (на пример: бор, ела, смрека, даб, бука, 
зајак, волк, лисица во шума; риба, жаба, школка, алги, 
водни растенија во езеро; срна, зајак, скакулец, 
пеперуга, змија, трева, глуварче, бела рада во ливада; 
штрк, жаба, трска, алги во бара). 
 

Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да 
го користиме во секојдневниот живот? ((макс.5 мин). 

Хамер, 
фотографии со 
живеалишта, 
лепило,иустрации 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот /  средства следење на 

напредокот 

4. Видови 
живеалишта  
 
Поими 
(живеалиште, 
шума, езеро, 
ливада, бара) 
 

• Набројува 
растенија и 
животни кои 
живеат во 
шума, езеро, 
ливада и бара. 
 

1 
 

Воведна активност 
Игра, , Погоди кој сум јас ? (Пр.мала сум,зелена 
сум,имам 4 нозе, скокам, бегам кога иде штркот.Која 
сум јас и каде живеам ? ........) 
Главна активности-искуствено учење  
• Учениците со картонска кутија и природен материјал (на 
пример: дрвца, листови, тревки, камчиња) дизајнираат 
ЗД-модел на шума, езеро, ливада и бара. 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци 

  Предходно изработените 3Д животни и растенија ги 
ставаат секој во своето живеалиште каде што припаѓа.    

Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот? ((макс.5 мин). 
 

лепак, крупен 
и ситен 
градежен 
материјал од 
градежното 
катче. 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
 5. Синџири на 
исхрана во 
живеалиштето 

Поими 
 

(растенија, 
тревопасни 
животни, 
месојади, 
сештојади, 
синџир на 
исхрана) 
 

 
• Објаснува 
како 
растенијата 
создаваат 
храна и 
набројува што 
е потребно за 
да може 
растението да 
се храни 
самостојно. 
 

1 
 

Воведна активност- Учениците ги опишуваат 
различните растенија кои им се му се покажуваат (со 
сите нивни делови) .Ги воочуваат и изведуваат заклучок 
дека растенијата имаат : корен, стебло, лист и гранки. 
Главна активности-искуствено учење  
 
Учениците преку визуелна презентација се запознаваат со 
растенијата и начинот на кој тие создаваат храна.  
Потоа дискутираатза тоа што е потребно за да може 
растението да се храни самостојно. 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  
Учениците на работен лист на кое е прикажано 
растение, дополнуваат (вода, храна, светлина, 
воздух.) 
 

Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

Дигитални 
уреди  

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот /  средства следење на 

напредокот 

 
6. Синџири на 
исхрана во 
живеалиштето 
Поими 
(растенија, 
тревопасни 
животни, 
месојади, 
сештојади, 
синџир на 
исхрана) 
 

 
• Го објаснува 
начинот на 
исхрана кај 
тревопасните 
животни, 
месојадите и 
сештојадите 
 

1 
 

Воведна активност- 
 Учениците ја фрлаат коцката на која има сликички со 
животни од реазлични живеалишта . Го именуваат 
животното и кажуваат со што се храни . 
Главна активности-искуствено учење  
На предходно изготвениот и поделен плакат (растенија, 
месо, растенија и месо) , учениците влечат сликички од 
животни кажуваат со што се храни секое животно и го 
ставаат во делот од табелата, каде што припаѓа според 
тоа со што се храни. Изведување на залучок дека 
животните кои припаѓаат во делот на животни кои се 
хранат со растенија ги викаме тревојадни животни. Оние 
со месо – месојадни, а со растенија и месо сешто јадни. 
  
Завршна активност-извлекување заклучоци  
Во работен лист учениците именуваат животни според 
начинот на исхрана . 
Рефлексија 
Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

дигитални 
уреди, коцка со 
сликички од 
животни,плакат 
со табела, 
сликички од 
животни РЛ со 
табела. 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
7. Синџири на 
исхрана во 
живеалиштето 
Поими 
(растенија, 
тревопасни 
животни, 
месојади, 
сештојади, 
синџир на 
исхрана) 

 
• Набројува 
членови на 
синџир на 
исхрана.. 
 
• Претставува 
дијаграм на 
едноставен 
синџир на 
исхрана 
 

1 
 

Воведна активност- Игра, , погоди кој што јаде?  

Главна активности-искуствено учење  
Учениците преку визуелна презентација се запознаваат со 
членовите на синџирот на исхрана и дискутираат за 
нивната поврзаност во синџирот на исхрана 
Завршна активност-извлекување заклучоци  
 • Учениците на работен лист со слики 
претставуваат дијаграм на синџир на исхрана, 
почнувајќи од растение, тревопасно животно, 
сештојадно животно и/или месојадно животно 

 
Рефлексија 
Се води дискусија 

Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

дигитални 
уреди, слики, 
плакат  

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
8. Грижа за 
околината 
  
(пошумување, 
штедење вода, 
рециклирање, 
реупотреба, 
отпад) 

 

Опишува 
позитивни и 
негативни 
влијанија на 
човекот врз 
околината. 
 
 

1 
 

Воведна активност- На учениците им се презентира 
приказна во слики .Севоди дискусија. 

Главна активности-искуствено учење • Учениците преку 
визуелна презентација се запознаваат со различните 
влијанија на човекот врз живеалиштата и дискутираат за 
тоа кои влијанија се позитивни, а кои негативни (сечење 
на шумите - негативно влијание, пошумување - позитивно 
влијание, фрлање отпадоци/ѓубре - негативно влијание, 
селектирање и рециклирање на отпадоците - позитивно 
влијание, примери на неразумно трошење на водата - 
негативно влијание и штедење на водата - позитивно 
влијание). 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  
На еден работен лист со слики на кои се прикажани 
позитивни и негативни влијанија на чобжвекот врз 
животната средина, учениците ги воочуваат, штиклираат 
или поврзуваат сликите со позитивно влијанио и 
негативно влијание. 

Рефлексија 
Се води дискусија 

Што правевме денес? Која активност ви беше 
најинтересна? Што научивте? Како може наученото да го 
користиме во секојдневниот живот?  
 

дигитални 
уреди  
три листа за 
означување 
РЛ 
 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
 9. Грижа за 
околината 
(пошумување, 
штедење вода, 
рециклирање, 
реупотреба, 
отпад) 

 

• Ја 
објаснува 
важноста на 
водата 
потребна за 
живот. 
 
 

1 
 

Воведна активност-Бура на идеи За што 
се ни е потребна водата и на кого?  
 Главна активности-искуствено учење  
Следење на кратко видео Петко. 
Дискусија со учениците и изведување 
заклучок.  
Завршна активност-извлекување 
заклучоци 
 • Учениците, поделени во парови, 
илустрираат пораки за штедење на 
водата. 
 
 Рефлексија Се води дискусија? Што 
правевме денес?     Која активност ви 
беше најинтересна? Што научивте? Како 
може наученото да го користиме во 
секојдневниот живот?  

- дигитални уреди Хамер, 
листови во боја, сликички, 
боички ножички, лепило, 
https://www.youtube.com/watch? 
v=K37nQ-q5-G4 
 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K37nQ-q5-G4
https://www.youtube.com/watch?v=K37nQ-q5-G4


ДНЕВНИ СЦЕНАРИЈА ТЕМА1______________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
 10. Грижа за 
околината 
(пошумување, 
штедење вода, 
рециклирање, 
реупотреба, 
отпад) 

 
 • Наведува 
примери и 
материјали кои 
можат да се 
рециклираат и 
реупотребуваат 
. 

1 
 

Воведна активност- Учениците, поделени во мали групи, 
преку игра групираат предмети за селектирање отпад во 
соодветно обоена кутија (хартија во сина кутија, пластика 
во жолта кутија и стакло во зелена кутија). Дополнително, 
групираат и батерии кои ги ставаат во помала кутија, што 
треба да се испразни на места посебно означени за тоа 
(на пример, во маркети, трговски центри). 
Главна активности-искуствено учење 
• Учениците преку визуелна презентација (видео)се 
запознаваат со различните материјали кои можат да се 
рециклираат (реупотребат). 
https://www.youtube.com/watch? v=GOJVx2Qp2jM 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  
Краток квиз од Зелен пакет јуниор, Како се справуваме со 
отпадот. 
РефлексијаСе води дискусија  Што правевме денес?     
Која активност ви беше најинтересна? Што научивте? Како 
може наученото да го користиме во секојдневниот 
живот?  

- Компјутер, 
проектор, 
дигитални 
уреди:ЦД-
уред 

Плакати и 
нагледни 
средства  
 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GOJVx2Qp2jM
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содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
11. Грижа за 
околината 
(пошумување, 
штедење вода, 
рециклирање, 
реупотреба, 
отпад) 
 

 
 

 • Препознава 
начини на 
грижа за 
непосредната 
околина и 
живеалиштата
. 

1 
 

Воведна активност- Читање на илустрирана приказна куќа 
за цел свет. Дискусија . 
Главна активности-искуствено учење  
• Учениците, поделени во мали групи/парови, изнаоѓаат 
решенија за заштита на живеалиштата (решавање на 
проблемско прашање: Што ќе се случи ако се исече едно 
дрво, на пример: даб, кои суштества ќе останат без 
живеалиште?) . 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  

Пишување на пораки за заштита непосредната околина и 
живеалиштата кои ќе се искористат за изработка на 
постер. 

РефлексијаСе води дискусија  Што правевме денес?     
Која активност ви беше најинтересна? Што научивте? Како 
може наученото да го користиме во секојдневниот живот?  

 

-  

Илустрирана 
приказна 
фотографии, 
дигитални 
уреди 

Плакати и 
нагледни 
средства . 
 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 

 
 
 

 

 



ДНЕВНИ СЦЕНАРИЈА ТЕМА1______________________________________________________________________________________________ 

  
 

 

 

 

содржини  
(и поими) 

стандарди за 
оценување 

часови 
и дата на 

реализација 
сценарио за часот  средства следење на 

напредокот 

 
12. Активности 
за следење на 
постигањата на 
учениците 

 • опишува и 
разликува 
условите за 
живот на 
живите 
суштества    
•идентификува 
и групира 
членови на 
синџирот на 
исхрана  

 • ја објаснува 
важноста на 
пошумувањето
, штедењето 
на водата, 
рециклирање, 
реупотребата, 
намалувањето 
на отпадот за 
заштита на 
околината 

1 
 

 
Воведна активност- Воведен разговор со учениците преку 
прашања и усни одговори со цел да се повтори наученото. 
 
Главна активности-искуствено учење  
• Учениците одговараат на квизови или наставни листови 
за да се повтори наученото. 
 
Завршна активност-извлекување заклучоци  
Проверка и самооценување . 
 

РефлексијаСе води дискусија  Што правевме денес?     
Која активност ви беше најинтересна? Што научивте? Како 
може наученото да го користиме во секојдневниот живот? 
(макс.5 мин). 

 

- Компјутер, 
проектор, 
дигитални 
уреди:ЦД-
уред 

Работен лист 
 

 
-усни 
одговори на 
прашања 
-придонес 
во 
активности   
во парови 
-придонес во 
изведување 
заклучоци 

 
 
 

 


