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Teмa: НАСЕЛЕНО МЕСТО  
Вкупно часови:  9часа  

Резултати од учење 

Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да: 

1.  прави разлика меѓу село и град во поглед на големината и бројот на жители, објектите, стопанските дејности, начинот на живење и 
сообраќајот; 

2. ги применува правилата за движење на пешаците и велосипедистите во симулирани ситуации и да ги наведува правилата за 
однесување во автобус.  

ученикот /ученичката ќе: 
3.  го цени живеењето во селска средина; 
4.  развива сообраќајна култура.  

 
 
 
Предмет: Општество 
Teмa : НАСЕЛЕНО МЕСТО  
Време за реализација: 9 
Изготвиле:Цветанка Љамчевска , Тања Николовска Од ООУ: Д-р Трифун Пановски Битола 
Адаптирале: Од ООУ: 

содржини  
(и поими) 

стандарди за оценување часови активности средства следење на 
напредокот  

1.  Населено место 
(населено место, село, 
град, болница, 
полициска станица, 
противпожарна служба, 

• Идентификува град и село 
од фотографии.  
 
•Прави разлика меѓу село и 
град според големината и 

1 • Наставникот подготвува повеќе 
илустрации на села (на пример: со 
ниви/градини околу куќите, со 
штали/фарми во близина на куќите) 
и на градови (со населби од згради, 
со збиени куќи во населба, со 

• Дигитални 
паметни уреди.  

Видеоинсерти, 
илустрации и 

усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 



ТЕМАТСКО-ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ТЕМА 3 

 

трговски центар, банка, 
театар, музеј) 

 

бројот на жители.  облакодери).  Учениците, поделени 
во групи, влечат по една 
илустрација која ја анализираат- 
идентификуваат дали претставува 
дел од град или од село и ги 
опишуваат прикажаните објекти.  По 
завршување на презентациите на 
сите групи илустрациите се 
позиционираат на линија со два 
краја (најмалку жители - најмногу 
жители) нацртана на таблата.   
 

фотографии  ♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците,практи
чни изведби .   

2.  .  Населено место 
(населено место, село, 
град, болница, 
полициска станица, 
противпожарна служба, 
трговски центар, банка, 
театар, музеј) 

 

• Ги препознава и опишува 
куќите во селата со дворот и 
придружните објекти.  
 
• Ги препознава и опишува 
куќите и зградите во 
градовите.  
 

 

1 • Преку дискусија констатираат за 
разликата меѓу селата и градовите 
според големината и бројот на 
жители.  

•Дигитални 
паметни уреди.  

Видеоинсерти, 
илустрации и 
фотографии  

усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 

♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците,  

3.  Населено место 
(населено место, село, 
град, болница, 
полициска станица, 
противпожарна служба, 
трговски центар, банка, 
театар, музеј) 

 

• Ги препознава и наведува 
објектите и институциите 
карактеристични за 
градовите  ( болници, 
полициски станици, 
противпожарна служба, 
трговски центар, банка, 
театар, музеј ) 

1 • Учениците се делат во групи и 
секоја група изработува макета на 
еден од објектите и институциите 
карактеристични за градовите 
(болница, полициска станица, 
противпожарна служба, трговски 
центар, банка, театар, музеј).  Од 
изработените макети на 
објектите/зградите (со обележување 
кој/која објект/зграда што 
претставува) заеднички 

•Дигитални 
паметни уреди.  

• хартија картон, 
лепило, ножици 
Видеоинсерти, 
илустрации и 
фотографии од 
историските 
настани важни 

♣ изработката на 
макета , практична 
изведба  
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 составуваатмакета на град (ги 
цртаат улиците меѓу нив и 
доцртуваат други работи по 
сопствен избор).  Потоа дискутираат 
за самите објекти - ги 
идентификуваат и укажуваат на 
нивната намена.  
 

4.  Животот во село и 
животот во град 
(земјоделие, нива, 
сточарство, фарма, 
индустрија, фабрика, 
трговија, продавница, 
трговски центар) 

• Ги наведува и опишува 
основните стопански 
дејности карактеристични за 
селата (земјоделие и 
сточарство).  
• Ги наведува и опишува 
основните стопански 
дејности по кои градовите се 
разликуваат од селата 
(индустрија и трговија).  
 

1 • Преку видеопрезентација се 
прикажуваат различните стопански 
дејности (земјоделие, сточарство, 
индустрија и трговија), нивните 
карактеристики и поврзаноста меѓу 
нив.  На пример: се прикажува 
видео насловено Патот на лебот. . .  
(од земјоделие/нива, преку 
индустрија/фабрика, до 
трговија/продавница) преку кое 
учениците откриваат за кои 
стопански дејности станува збор, 
како се меѓусебно поврзани и каде 
се застапени (во градска или селска 
средина).  Се дискутира за 
поврзаноста на селото и градот 
преку стопанските деЈности.  

•Дигитални 
паметни уреди.  

 

усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 

♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците, 

5. Животот во село и 
животот во град 
(земјоделие, нива, 
сточарство, фарма, 
индустрија, фабрика, 
трговија, продавница, 
трговски центар) 

• Ги наведува предностите 
на живеење во село (чист 
воздух, домашна храна, 
близина до природата, 
близина до домашни 
животни, слободен простор 
за играње).  
 
• Ги наведува предностите 
на живеење во град (близина 

1 • Наставникот подготвува ливчиња, 
а на секое ливче е напишана по 
една предност на живеењето во 
село (чист воздух, домашна храна, 
близина до природата, близина до 
домашните животни, слободен 
простор за играње), односно на 
живеењето во град (близина на 
болница, ресторани на 
располагање, разновидни 

•Дигитални 
паметни уреди 
Работни ливчиња  

усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 

♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците, 



ТЕМАТСКО-ПРОЦЕСНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА ТЕМА 3 

 

на болница,ресторани на 
располагање, разновидни 
продавници , посебни 
игралишта за деца ,живеење 
во зграда.  

продавници, посебни игралишта за 
деца, живеење во зграда).  
Учениците се делат во група СЕ/10 
и група ГРАД врз основа на 
ливчето.  Групите смислуваат 
објаснение зошто она што е 
напишано на „нивните" ливчиња 
претставува предностза живеење 
во град/село.  Потоа групите 
дебатираат-наизменично по еден од 
секоја група го дава објаснението за 
своето ливче.  На крајотзаеднички 
се заклучува дека и живеењето во 
село има големи предности.  
 

6.  Сообраќајот во 
населено место 
(улица, пешачки 
премин, тротоар, 
крстосница, 
велосипедска патика, 
булевар, автобус, 
сообраќајни знаци и 
ознаки) 

 

• Ги применува 
сообраќајните правила за 
движење на пешаци во 
симулирана или сликовно 
прикажана ситуација.  
 
• Ги применува 
сообраќајните правила за 
движење со велосипед во 
симулирана или сликовно 
прикажана ситуациЈа.  

 

1 • Наставникот им презентира на 
учениците преку видео 
презентација, со фотографии и сл.  
(на пример, на пр.  
бирѕ://уе1оѕсИоо1ѕ. 
тк/1:а§/акбупоѕѓ1-2а-УО-ис|1пЈса/) 
безбедно движење во сообраќајот 
на пешаци и велосипедисти.  
Учениците, преку игра, симулираат 
ситуации за (не)почитување на 
правилата во сообраќајот кога се во 
улога на пешак и на велосипедист, 
притоа ги користатосновните 
сообраќајни знаци и ознаки (знак 
стоп, знак за пешачки премин, знак 
за училиште, за велосипедска 
патека и сл. ) и семафор, кои 
претходно самите ги изработиле.  
 

 •Дигитални паметни 
уреди видео 
презентација,фотог
рафии, интернет, , 
семафор, знакот 
стоп, стетоскоп и 
сл. , сообраќајни 
знаци, крстосница, 
превозни средства. 
. .  
 

♣ учеството во 
истражувањата,  
♣ изработката на 
проектите,  
усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 
♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците,  
придонесот во 
групните 
активности,  

7.  Сообраќајот во 
населено место 

• Ги применува 
сообраќајните правила за 

1 • Учениците добиваат илустрации 
на различни ситуации во кои се 

•Дигитални ♣ учеството во 
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(улица, пешачки 
премин, тротоар, 
крстосница, 
велосипедска патика, 
булевар, автобус, 
сообраќајни знаци и 
ознаки) 
 

движење со велосипед во 
симулирана или сликовно 
прикажана ситуација.  
 
Наведува примери за 
безбедно и небезбедно 
движење во сообраќајот како 
пешак и велосипедист.  
 

прикажани пешаци и велосипедисти 
кои ги почитуваат и не ги почитуваат 
правилата во сообраќајот (на улица, 
на тротоар и сл. ).  Учениците ги 
анализираат ситуациите, откривајќи 
ги небезбедните постапки и нудејќи 
безбедни решенија, како и 
безбедните постапки, повикувајќи се 
на правилото што е испочитувано.  
Наставникотим презентира на 
учениците (преку 
видеопрезентација, со фотографии 
и сл. ) безбедно движење во 
сообраќајот на пешаци и 
велосипедисти.  Учениците, преку 
игра, симулираатситуации за 
(не)почитување на правилата во 
сообраќајот кога се во улога на 
пешак и на велоспедист, притоа ги 
користат основните сообраќајни 
знаци и ознаки (знак стоп, знак за 
пешачки премин, знак за училиште, 
за велосипедска патека и сл. ) и 
семафор, кои претходно самите ги 
изработиле.  
Прекудискусијаучениците 
наведуваат примери за други 
ситуации на безбедно и небезбедно 
движење во сообраќајот.  

 

паметни уреди.  

•Видеоинсерти, 
илустрации и 
фотографии  

истражувањата,  
, 
♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците,  
придонесот во 
групните 
активности, 
практични изведби  
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8.  Сообраќајот во 
населено место 
(улица, пешачки 
премин, тротоар, 
крстосница, 
велосипедска патика, 
булевар, автобус, 
сообраќајни знаци и 
ознаки) 

 
• Ги наведува правилата за 

однесување на 
патниците во автобус.  

•  

1 • Наставникот чита текст кој 
илустрира возење во автобус во 
кој неколку деца несоодветно се 
однесуваат (на пример: викаат 
на глас, се буткаат, не се 
држатза држачите, се 
наведнуваат низ прозор, седат 
на две столчиња).  По секое 
прикажано несоодветно 
однесување наставникот го 
прекинува читањето и бара од 
учениците да идентификуваат 
што било несоодветно и да 
укажат како би требало да се 
однесуваат за да биде 
соодветно.  По наведувањето 
примери од сопствено искуство 
кога се возеле во автобус 
учениците заеднички ги 
изведуваат правилата за 
однесување на патниците во 
автобус.  

 

Дигитални паметни 
уреди.  

• Видеоинсерти, 
илустрации 
настани важни 

♣ учеството во 
истражувањата,  

♣ изработката на 
проектите,  

усните одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 
♣ придонесот во 
изведување на 
заклучоците,  
придонесот во 
групните 
активности,  

9.  Сообраќајот во 
населено место 
(улица, пешачки 
премин, тротоар, 
крстосница, 
велосипедска патика, 
булевар, автобус, 
сообраќајни знаци и 
ознаки) 

 

• Наведува разлика меѓу 
улиците и сообраќајот во 
грзд и село.  

 

1 • На учениците им се презентира 
видеоматеријал во кој се 
прикажани улиците и 
сообраќајот во повеќе села со 
различна големина и улиците, 
булеварите и сообраќајот во 
повеќе градови различни по 
големина.  Во дискусија 
учениците ги констатираат 
разликите меѓу сообраќајот во 
градот и селото.  

Дигитални паметни 
уреди.  

 

Усни и писмени 
одговори на 
прашања 
поставени од 
наставникот или од 
соучениците, 

 

 


